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MANUAL DE FORMACIÓN
PARA O MARISQUEO - CONTIDOS

PARTE COMÚN

1.- A ACTIVIDADE ECONÓMICA DO MARISQUEO.
1.1.- Introducción. Dimensións e características do sector.
1.2.- Importancia económica do marisqueo en Galicia.

2.- XENERALIDADES SOBRE O MEDIO MARIÑO.
2.1.- Dinámica mariña: ondas, mareas, correntes.Tipos de costa.As rías galegas.
2.2.- Características físico-químicas da auga de mar: a salinidade, a luz, o

osíxeno e a temperatura.
2.3.- Nocións xerais dos seres vivos: concepto e funcións características.

Diversidade dos seres vivos.
2.4.- Características biolóxicas dos ecosistemas mariños: fitoplancto e

zooplancto.
2.5.- Os afloramentos.
2.6.- A conservación do medio mariño e os recursos mariños vivos.A

degradación da calidade das augas.As mareas vermellas.

3.- O MARISQUEO E AS ESPECIES MARIÑAS DE INTERESE MARISQUEIRO.
3.1.- O marisqueo: definición e tipos.
3.2.- Os grupos biolóxicos de interese marisqueiro: moluscos e crustáceos.

4.- EVOLUCIÓN DUN BANCO NATURAL: A EXPLOTACIÓN RACIONAL DO RECURSO.
OS PLANS DE EXPLOTACIÓN.

4.1.- Evolución dun banco natural: a explotación racional do recurso.
4.2.- Os plans de explotación.

5.- O PERMEX E A LEI DE INFRACCIÓNS EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE

RECURSOS.
5.1.- Os permisos de explotación marisqueira (PERMEX).
5.2.- A Lei de infraccións en materia de protección de recursos mariños.
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MÓDULO PRODUCCIÓN

PARTE ESPECÍFICA

MARISQUEO (PERCEBE)

a) Os crustáceos: ecoloxía, anatomía e bioloxía.

b) A explotación racional deste recurso: explotación rotatoria, rareo,
entresacado, conservación dos percebes da franxa infralitoral.

Folla de autoavaliación.

PARTE ESPECÍFICA

MARISQUEO A PÉ

a) Os moluscos: ecoloxía, anatomía, bioloxía e principais especies.

b) O cultivo de moluscos mariños de interese comercial.

b.1) Os bancos marisqueiros. Control, explotación e labores de semicultivo.
b.2) Os cultivos.Tipos e especies cultivadas.

b.2.1) Cultivos intensivos e extensivos.
b.2.2) O cultivo sobreelevado de ameixa e ostra.

Folla de autoavaliación.
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PARTE ESPECÍFICA

MARISQUEO DE NAVALLA E LONGUEIRÓN 
POR MERGULLO EN APNEA

a) A navalla e o longueirón: ecoloxía, anatomía, bioloxía e principais especies.

Folla de autoavaliación.
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6.- A ORGANIZACIÓN.
6.1.-  Introducción.
6.2.-  ¿Que entendemos por organización?
6.3.-  ¿Que necesitamos para traballar xuntas?
6.4.-  ¿Que queremos conseguir traballando xuntas no marisqueo?
6.5.-  ¿Como o podemos conseguir? Normas e participación.
6.6.- ¿Quen decide sobre os temas máis importantes para a agrupación? A

asemblea.
6.7.-  ¿Como se planifican as reunións?
6.8.-  A xunta directiva.
6.9.-  ¿Como elixímo-la xunta directiva?
6.10.- A planificación do traballo.
6.11.- Diremos que o marisqueo está ben organizado cando...
6.12.- Formas asociativas dentro do sector marisqueiro.

7.- AS CONFRARÍAS.

7.1.- A historia das confrarías.
7.2.- ¿Que son as confrarías?
7.3.- Os estatutos:

a) ¿Que son?
b) ¿Que inclúen?

7.4.- As funcións das confrarías.
7.5.- Os socios.

a) ¿Quen pode ser socio?
b) ¿Cales son os dereitos e os deberes dos socios?

7.6.- Os órganos rectores.
7.6.1.- A xunta xeral.

a) ¿Que é?
b) ¿Cales son as súas funcións?

7.6.2.- O cabido ou comisión permanente.
a) ¿Que é?
b) ¿Cales son as súas funcións?

7.6.3.- A patrona ou patrón maior.
a) ¿Quen é?
b) ¿Cales son as súas funcións?
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7.7.- As eleccións na confraría.
a) ¿Que pasos se dan antes da celebración das eleccións?
b) ¿Que fai a comisión electoral?
c) ¿Quen forma a mesa electoral?
d) ¿Que fai a mesa electoral?

8.- A AGRUPACIÓN DE MARISCADORAS

8.1.-¿Para que se crea?
8.2.-¿Cales son os pasos para formar unha agrupación?

9.- AS ORGANIZACIÓNS DE PRODUCTORES PESQUEIROS (O.P.P.)
9.1.-¿Que son?
9.2.-¿Para que se crean?
9.3.-¿Que é necesario para formar unha OPP?
9.4.-¿Que inclúen os estatutos da OPP?
9.5.-¿Que se fai unha vez que estea recoñecida a OPP?

10.- A CONSELLERÍA DE PESCA E ASUNTOS MARÍTIMOS.
10.1.- ¿Cales son as competencias de Galicia na pesca, marisqueo e acuicultura?
10.2.-¿De que órganos dispón para realiza-las súas funcións?

Folla de autoavaliación.
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MÓDULO COMERCIALIZACIÓN

11.- INTRODUCCIÓN.

12.- ¿QUE É A COMERCIALIZACIÓN?

13.- OS PASOS DA COMERCIALIZACIÓN.

14.- AS LONXAS:
14.1.- ¿Que é unha lonxa?
14.2.- ¿De quen é a lonxa?
14.3.- ¿Que se fai nunha lonxa?
14.4.- ¿Como funciona unha lonxa?
14.5.- Características das poxas.
14.6.- Condicións mínimas que debería cumprir unha lonxa.
14.7.- ¿Quen pode poxar nunha lonxa?
14.8.- Valoración das lonxas.

15.- A DEPURACIÓN:
15.1.- ¿Por que hai que depura-los moluscos bivalvos?
15.2.- ¿En que consiste a depuración?

16.- O PERCEBE

17.- UN ACHEGAMENTO Ó MERCADO:
17.1.- ¿Que é o que vendemos?
17.2.- ¿Como estamos vendendo o noso producto?
17.3.- ¿Que podemos facer para vender mellor o marisco?

Folla de autoavaliación.
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18.- MARISQUEO E XESTIÓN.

19.- FISCALIDADE:
19.1.- O imposto sobre o valor engadido (IVE).
19.2.- O imposto sobre a renda das persoas físicas (IRPF).

20.- O SISTEMA ESPAÑOL DE SEGURIDADE SOCIAL: RÉXIMES. O RÉXIME ESPECIAL

DOS TRABALLADORES DO MAR (REM). AS PRESTACIÓNS. OS CONVENIOS

ESPECIAIS.

Folla de autoavaliación.
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PARTE ESPECÍFICA

MARISQUEO A PÉ

a) Introducción á explotación dun banco natural. Principios xerais da
seguridade e hixiene no traballo.

a.1) Axentes físicos que interveñen (frío, humidade, sol, posturas ...).
a.2) Vestiario e materiais:
- o calzado
- as luvas
- protección contra o frío, a choiva, o vento e mailo sol.
- proteccións: pulso, nocellos, faixas protectoras.

b) Hixiene e protección contra rozaduras e úlceras.

c) Carga e transporte de pesos: cubos, sacos, mochilas, carros.

ch) Selección do marisco; traballo ergonómico: mesas de traballo.

d) Patoloxía ósteo-articular e a súa evolución.
d.1) lesións do pulso
d.2) lesións dos nocellos
d.3) lesións da columna vertebral
d.4) lesións da articulación coxo-femoral

e) Lesións dermatolóxicas e a súa evolución:
e.1) lesións producidas polo sol
e.2) lesións producidas por fungos (micose)

f) Tratamentos

g) Reumatismos e artrose. Evolución.

h) Cistite. Evolución.

i) Caixa de urxencias básica.

l) Cadro de lesións.

Folla de autoavaliación.
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PARTE ESPECÍFICA

MARISQUEO (PERCEBE)

a) Seguridade e hixiene no traballo. Factores físicos que interveñen:
a.1) o estado do mar
a.2) rochas (flora e fauna que afectan á seguridade)
a.3) frío e humidade
a.4) posturas
a.5) pesos e cargas
a.6) ferramentas de traballo.

b) Vestiario.
b.1) Sistemas de protección térmica:

- traxes de neopreno
- calzado
- luvas

b.2) Elementos de protección física:
- casco
- o traxe de neopreno como elemento de flotación
- protección do “compañeiro”
- protección de cóbados, xeonllos, nocellos e mans.

b.3) Sistemas de ancoraxe
- arneses
- técnicas de encordado

c) Traumatismos máis frecuentes.
c.1) fracturas
c.2) luxacións
c.3) escordaduras
c.4) contusións, cortes, hemorraxias.

ch) Afogamentos. Causas. Reanimación básica.

d) Plan de evacuación.

e) Caixa de urxencias básica.

Folla de autoavaliación.
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1.- A ACTIVIDADE ECONÓMICA
DO MARISQUEO.

1

1.1.- INTRODUCCIÓN. DIMENSIÓNS E
CARACTERÍSTICAS DO SECTOR.

A recollida de moluscos para utilizalos na nosa alimentación vén xa de vello.
Tanto é así, que os primeiros poboadores de Galicia empregaban útiles ou
ferramentas propias para mariscar. Os castrexos, por exemplo, incluían os moluscos
como parte da súa dieta, como así nolo dan a entende-los frecuentes concheiros
atopados nas escavacións dos poboados máis próximos á costa.

Pero, ¿cando comezaron os nosos devanceiros a comercializa-los moluscos?
Isto xa non o podemos dicir con certeza, pero parece que os romanos xa andaban
a comprar e vender ostras.

Iso da marea vermella,
¿non será un invento

da Xunta?

E logo, ¿a luz tamén é
importante?

¿Por que sobe e baixa a
auga do mar?
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Malia estas lembranzas do pasado máis remoto, o certo é que ata ben entrado o
século XX non poderiamos falar dunha actividade marisqueira como tal, é dicir,
de recollida ou extracción e de compra e venda ou comercialización de
diversos moluscos. Foi aló polos anos vinte cando o interese comercial se
estendeu a especies como a ameixa fina, a navalla e o longueirón, mentres que
carecían de valor económico a ameixa babosa e o berberecho.

Nos anos sesenta comezaron as primeiras extraccións masivas de moluscos.
Naqueles tempos principiaba un desenvolvemento económico que elevaría o
nivel de vida de moita xente. Os consumidores multiplicáronse en tódolos
ámbitos e tamén no noso sector. Pero, ó facer “do uso abuso” e aumenta-las
extraccións, os bancos marisqueiros foron paseniñamente perdendo a súa
productividade. Foi entón cando se caeu na conta da necesidade de xestionar este
recurso con xeito, é dicir, con racionalidade.

Hoxe en día, o marisqueo practícase en varias modalidades: a pé, a flote dende
pequenas embarcacións ou mergullandose, e é obxecto do marisqueo unha ampla
variedade de especies, fundamentalmente os moluscos.As máis importantes das
recollidas en Galicia polos mariscadores a pé son: a ameixa fina, o berberecho, a
ameixa babosa, a ameixa xaponesa, a cadelucha, o longueirón, a navalla, o
caramuxo e as ostras. Non esquecerémo-lo percebe, que é un recurso específico
dentro do marisqueo a pé, nin o caso especial da captura de navalla e longueirón
mediante mergullo en apnea (aguantando a respiración durante a inmersión), que
se está a converter nun recurso económico especialmente importante.

1.2.- IMPORTANCIA ECONÓMICA 
DO MARISQUEO EN GALICIA.

O sector do marisqueo é unha actividade económica importante na que
traballan moitas persoas do litoral.

No marisqueo a pé, ó de maior relevancia numérica, case tódolos traballadores
son mulleres. Os homes dedícanse normalmente ó marisqueo a flote.

Nalgúns lugares das nosas costas, as traballadoras e traballadores que se dedican
a esta actividade obteñen, co seu esforzo, uns importantes ingresos económicos,
namentres que noutros lugares a penas logran repartir unhas poucas pesetas. Estas
diferencias, non xustificables, son debidas ós distintos graos de organización que
existen nuns lugares e outros. Por esta razón, as persoas que traballaban no sector
repararon na necesidade de explota-los recursos de xeito controlado e tamén
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firme ou seguido no tempo.A maneira de conseguilo vén da man das técnicas de
cultivo.

Así, hoxe en día, moitas das mariscadoras galegas están ben concienciadas de
que “o mar non é libre”, de que hai que combate-lo furtivismo e de que o sector
marisqueiro precisa tres cousas moi importantes: establecerse como unha
profesión, ter unha formación continuada e, por último, estar ben xestionado.

VELAÍ ALGÚNS DATOS INTERESANTES…

EN GALICIA:
• Existe unha superficie total duns 80 millóns de m2 onde é posible o

marisqueo. O 75% desta superficie é moi boa para a fixación e o crecemento das
especies. Un 80% desta superficie total xa está posta en producción.

• O número total de mariscadores é de 8.573 (1998), maioritariamente
mulleres (ó redor do 90%). Na provincia de Pontevedra é onde atopamos un
número máis alto de permisos de explotación para o marisqueo a pé (4.566),
seguida da Coruña (3.821) e Lugo (186).

• O sector marisqueiro acada unha renda legal de 13,22 millóns de
euros/ano.As rendas medias sitúanse ó redor dos 1.500 euros/ano, variando dende
6.000 euros (a máis alta), ata 300 - 600 euros/ano naquelas zonas de menor
productividade.

Os froitos do mar de Galicia teñen sona e renome recoñecidos.As nosas augas
están consideradas como unhas das máis ricas e productivas do mundo. Pero,
como xa dixemos, a actividade marisqueira dos nosos días xa non é só de tempada
nin simplemente extractiva como hai uns anos, senón que as mariscadoras e
mariscadores de Galicia traballan dun xeito razoable e laborioso, cultivando día a
día o mar.
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O marisqueo move moitos cartos varios miles de millóns de pesetas ó ano, pero
esta cifra pode aumentar aínda máis, xa que o tope da producción está por chegar.

Na actualidade, a productividade media é de 50 pts./m2 e, sen moito esforzo,
poderíase conseguir que rendese ata unha media de 300 pts./m2, permitindo así
obter unha producción total de 15.000 millóns de pts,/ano. E ¿por que? Porque
aínda podemos aumentar tanto as zonas productivas como a rendibilidade dos
cultivos.

O marisqueo ten o futuro de cara. Sabemos que hoxe consumimos máis
marisco do que somos quen de producir, polo que témo-la necesidade de facer
grandes importacións de países como Francia, Italia,Turquía, Marrocos, Holanda,
etc.

“Quen ve a ocasión, ve o camiño” e así, unha xestión racional do marisqueo
precisa, primeiro que nada, que cambiémo-las nosas mentalidades.Ata o de agora,
ou alomenos ata hai pouco, o marisqueo viña sendo unha actividade na que cada
quen ía por libre e que se limitaba a recolle-lo marisco.

O cambio desexable pasa por traballar todos en cooperación e por xestiona-lo
cultivo. Como recompensa, recuperarémo-los bancos naturais e teremos maiores
beneficios.
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2.- XENERALIDADES SOBRE O
MEDIO MARIÑO.

2.1.- DINÁMICA MARIÑA: ONDAS, MAREAS,
CORRENTES.TIPOS DE COSTA. AS RÍAS GALEGAS.

AS ONDAS.- Son pequenos movementos horizontais e verticais da auga
normalmente producidos polo vento. Ó chegaren á costa, as ondas rompen,
desgastando e transformando do litoral.

AS MAREAS.- Chamámoslles mareas ás subidas e baixadas do nivel do mar.
Prodúcense pola atracción da lúa e o sol sobre a auga.

Así, cando hai lúa chea, o sol e a lúa están aliñados no ceo e o sol axúdalle á
lúa a tirar pola auga, producíndose daquela mareas vivas, que tamén se darán
cando hai lúa nova, é dicir, cando sol e lúa aestán en lugares opostos no ceo, de
xeito que a Terra queda situada xusto entre ámbolos dous.

Se estamos en cuarto crecente ou minguante, que é cando a lúa e o sol se están
achegando ou separando, danse as mareas mortas e o mar entón enche e baleira
menos.
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En Galicia, nun día de luar, hai dúas preamares ou mareas altas e dúas
baixamares ou mareas baixas.

Segundo ata onde chegue a auga na praia en preamar ou en baixamar, dise que
hai tres zonas costeiras:

1.- Zona supralitoral: é a zona da costa que nunca está mollada, é dicir, o que
queda por riba do nivel da auga na preamar da marea máis forte.

2.- Zona submareal: é a zona da praia na que sempre hai auga, mesmo cando
hai baixamar na marea máis viva.

3.- Zona intermareal: é a zona que queda entre as dúas anteriores, é dicir, a
zona que está cuberta de auga na preamar e seca na baixamar.

AS CORRENTES.- Nos mares e océanos existen enormes masas de auga en
movemento que se desprazan longas distancias; hai quen di que son como ríos
enormes dentro do mar. Esas masas de auga son as correntes, e o seu movemento
depende, sobre todo, dos propios movementos da Terra.

TIPOS DE COSTA.- Durante millóns de anos, as ondas, o vento, as mareas e
outros axentes foron moldeando a costa.As zonas de rocha máis dura e resistente
permanecen hoxe como saíntes, cantís ou illas, namentres que aqueloutras
zonas máis brandas, que se desgastan moito máis facilmente, foron moldeadas
como enseadas máis ou menos grandes. Co material rilado destas zonas brandas
que foi arrastrado polo mar e depositado en zonas protexidas da costa, formáronse
os areais e as praias.

AS RÍAS.- Son vales fluviais afundidos e invadidos polo mar.As persoas que as
estudian clasifícanas de xeitos moi diferentes; a máis coñecida é a clasificación pola
súa situación xeográfica en rías altas e rías baixas.

2.2.- CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS DA AUGA
DE MAR: A SALINIDADE, A LUZ, O OSÍXENO E A
TEMPERATURA.

A SALINIDADE: é a cantidade de sales contidos nun litro de auga de mar,
expresada en gramos. De tódolos sales distintos que hai no mar, o sal común é o
máis abondoso e o que lle dá o seu sabor característico.
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A salinidade media é do 35º/oo, o que quere dicir que hai 35 gramos de sal
disoltos nun litro de auga.

A LUZ: os vexetais non poden medrar sen luz.Tódalas especies que se collen no
marisqueo aliméntanse de algas microscópicas (vexetais mariños) nos primeiros
momentos da súa vida, sendo para a maioría delas (ameixas, berberechos...) o seu
alimento básico cando son adultos. Deste xeito, poderíase defini-la seguinte cadea:

O OSÍXENO: como tódolos seres vivos, os animais mariños precisan osíxeno
para vivir. O osíxeno disolto na auga do mar procede do aire que está en contacto
coa superficie mariña ou ben do producido polas algas.

O osíxeno xúntase mal coa auga, polo que é moi importante a dinámica
mariña; é dicir, os ventos, as treboadas, as mareas, as correntes, as ondas, etc. para
mesturalo ben.

A TEMPERATURA: a auga de mar das nosas costas adoita ter unha temperatura
media entre os 12 e os 25ºC.

As augas que teñen distinta temperatura mestúranse mal e é a dinámica mariña
a que fai que se vaian xuntando pouco a pouco.

Con todo, a temperatura non é igual na superficie ca en profundidade.Así:

- En épocas como o verán, nas que hai menos movemento ou turbulencias, hai
un gran cambio de temperatura da superficie ó fondo, e, se imos á praia, axiña
notamos na auga distintas capas con diferentes temperaturas.

- No inverno, pola contra, hai máis movementos ou turbulencias, prodúcese
unha boa mestura das augas e orixínase unha temperatura máis igual en toda a
auga.

Un aumento de temperatura provoca un incremento da actividade dos animais,
que aumentan o seu ritmo de respiración, o que dá lugar a un maior consumo de
osíxeno. Pero, ó mesmo tempo, ese aumento de temperatura provoca tamén unha
baixada do osíxeno (O2) disolto na auga do mar, podéndose xerar daquela
consecuencias fatais.
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2.3.- NOCIÓNS XERAIS DOS SERES VIVOS:
CONCEPTO E FUNCIÓNS CARACTERÍSTICAS.
DIVERSIDADE DOS SERES VIVOS.

Segundo o hábitat, que é o contorno ou lugar onde desenvolven a súa vida, os
seres vivos do mar poden pertencer a dous grupos ou comunidades distintas, que
son:

• A COMUNIDADE PELÁXICA, formada por aqueles que viven na auga sen
contacto co fondo, nadando ou flotando nela. Divídense, a súa vez, en dous
grupos:

- O plancto, que é o conxunto de seres vivos que flotan ou se moven na
superficie iluminada das augas a mercé das correntes. En xeral non se ven a simple
vista e por iso non reparamos na súa existencia.

O plancto está composto por animais (zooplancto) e vexetais (que forman o
fitoplancto).

- O necto. Composto por animais de maior tamaño, capaces de moverse polos
seus propios medios en sentido vertical e horizontal, mesmo en contra das
correntes máis intensas. Pertencen a este grupo, entre outros, a sardiña, o atún, o
bacallao e a lura.

• A COMUNIDADE BENTÓNICA, constituída polos vexetais e animais que viven
en contacto directo co fondo mariño fixos ás rochas, sobre o sedimento ou
enterrados nel. Este grupo é de especial interese para os mariscadores.

¿Sabías que... ?
A separación entre plancto e bentos non é total. Moitos animais do bentos son

incapaces de desprazarse, como os mexillóns, as ostras, as ameixas, etc., e
reprodúcense liberando os ovos e os espermatozoides na auga do mar. Da unión
deses óvulos e dos espermatozoides nacen despois as larvas, que teñen unha vida
planctónica, é dicir, viven flotando na auga, e así pasan unha gran parte da súa
existencia, transportadas polas correntes. Despois as larvas sofren a metamorfose e
póusanse no fondo, onde se fixan para converterse en animais adultos e adaptarse
ó estilo de vida bentónico (pegadas ás rochas, sobre sedimento ou soterradas nel).
Esta é a maneira de asegura-lo espallamento da especie e a colonización de novos
substratos.
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¿COMO SE RELACIONAN ENTRE ELES?
Os organismos ou seres vivos en xeral teñen xeitos diversos de sobrevivir no

seu contorno, e relaciónanse de diferente maneira os uns cos outros.Así, podemos
distingui-los seguintes tipos de relacións (facemos especial referencia ós moluscos
bivalvos: ameixas, berberechos, cadeluchas, etc.):

• COMPETIDORES. Viven nun mesmo hábitat e loitan para consegui-lo mesmo
alimento e substrato, é dicir, o chan, que pode se-la area da praia, a lama, etc.A
competencia pode darse entre especies distintas ou entre membros dunha mesma
especie. Os competidores máis frecuentes dos moluscos son: a miñoca da lama, os
cangrexos pequenos, as esponxas, ...

• DEPREDADORES. Como se alimentan de moluscos bivalvos, están adaptados á
súa captura. Entre os máis importantes atopámo-los cangrexos, as estrelas de mar,
os caramuxos e algúns peixes de fondo. Os mesmos moluscos bivalvos chegan a
ser depredadores “de rebote” ó filtra-la auga que absorben para alimentarse, xa
que nela atrapan as súas propias larvas e tamén as doutras especies.

• PARASITOS. Viven a expensas doutros seres vivos, os que lles causan un
prexuízo, ás veces, a morte. Son, por exemplo, a Bonamia e a Martelia nas ostras, o
Perkinsus nas ameixas, etc.
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2.4.- CARACTERÍSTICAS BIOLÓXICAS DOS
ECOSISTEMAS MARIÑOS: FITOPLANCTO E
ZOOPLANCTO.

As plantas son a base mesma da cadea da alimentación, tamén chamada cadea
trófica. Se non hai plantas, non pode haber animais, xa que só elas poden
producir a partir de materia inorgánica (nitratos, fosfatos, etc.) materia orgánica (é
dicir, o seu propio corpo).As plantas fan esa transformación da materia inorgánica
para producir materia orgánica utilizando a enerxía do sol, a través dun proceso
complexo que se chama fotosíntese. Os animais non son quen de face-la
fotosíntese e por iso necesitan alimentarse de materia orgánica xa elaborada por
outros seres vivos. Deste xeito, os vexetais son utilizados como alimento polos
animais herbívoros; á súa vez, estes son comidos polos animais carnívoros; e, por
último, están os animais que se alimentan de corpos mortos.

Debido a que ningún ser vivo é capaz de aproveitar totalmente tódolos
alimentos que consome, os restos da dixestión sofren complexos procesos de
descomposición, nos que, entre outros, interveñen as bacterias, volvendo deste
xeito outra vez ó chan como minerais que, á súa vez, volverán ser utilizados polas
plantas para producir nova materia orgánica, etc. Este proceso é cíclico e estáse
producindo continuamente. Por iso se lle chama “cadea de alimentación”.

O FITOPLANCTO
O fitoplancto está formado por algas microscópicas, o que quere dicir que non

se poden ver a simple vista, cómpre a axuda dun microscopio.
Está na base da cadea alimentaria do mar e constitúe o alimento principal dos

moluscos filtradores de auga. Hai algas verdes, pardas e vermellas.

O ZOOPLANCTO
O zooplancto está formado polos animais microscópicos que viven flotando na

auga. Dentro del temos que diferenciar:
• Os animais que pasan toda a vida flotando na auga do mar, como por

exemplo os camaróns pequeniños chamados “krill”, do que se alimentan as baleas,
etc.

• Os animais que só durante un certo tempo forman parte do zooplancto
(lembra o cadro de “¿Sabías que?” que aparece na páxina 8) . Son, por exemplo,
algúns ovos de peixe, dos moluscos e dos crustáceos, así como as súas larvas
mentres levan vida libre.
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2.5.- OS AFLORAMENTOS

Son subidas de auga de mar profunda.Teñen un gran interese cara á
productividade, xa que estas augas ascenden cheas de nutrientes que arrastran
dende o fondo, quedando estes a disposición do fitoplancto na zona superficial,
onde a luz é abundante.

Este crecemento espectacular do fitoplancto repercutirá nunha maior
productividade do marisco.

A riqueza das nosas rías ten a súa causa nun fenómeno de afloramento local
que se produce dende a primavera ata o outono.
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2.6.- A CONSERVACIÓN DO MEDIO MARIÑO E OS
RECURSOS MARIÑOS VIVOS. A DEGRADACIÓN DA
CALIDADE DAS AUGAS. AS MAREAS VERMELLAS.

As rías galegas teñen certas características, como a súa forma, a orientación, etc.,
que fan que o intercambio coas augas do océano Atlántico sexa limitado, é dicir:
as augas das rías renóvanse pouco. Por outra banda, reciben o caudal de diversos
ríos que levan substancias procedentes dos vertidos de explotacións agrícolas,
gandeiras...Ademais, as súas beiras serven de asentamento a moitas poboacións,
portos e industrias de varios tipos, ó que hai que engadi-lo grande número de
bateas de mexillón que albergan algunhas rías, que orixinan tamén unha
contaminación de tipo orgánico que inflúe no seu equilibrio ecolóxico. Polo
perigo que supón o consumo de moluscos criados en augas potencialmente
contaminadas, as autoridades sanitarias poden condicionar, limitar ou prohibi-la
comercialización destes productos.

A contaminación que afecta á calidade das augas pode ser de varios tipos:

• CONTAMINACIÓN ORGÁNICA. Prodúcese pola acumulación de materia
orgánica procedente dos seres vivos ou de vertidos urbanos sen depurar da
industria alimentaria ou de explotacións agro-gandeiras. Estas augas residuais
chegan ó mar levando bacterias e outros microorganismos que son
posteriormente retidos polos moluscos, e poden causar enfermidades nas persoas
que os consuman.

• CONTAMINACIÓN QUÍMICA. Orixinada por augas residuais, industriais ou
agro-gandeiras. Poden ser causadas por metais pesados (chumbo, mercurio,
cadmio, etc.), deterxentes, petróleo e derivados, fertilizantes e productos
fitosanitarios (é dicir, compostos para combater pragas). Estas substancias
contaminantes poden causa-la morte dos seres vivos ou afecta-lo
desenvolvemento dos organismos producindo baixos crecementos, alteracións na
reproducción, cambios de comportamento, etc.

• CONTAMINACIÓN BIOLÓXICA. É a ocasionada pola introducción e
asentamento de especies de fóra, que poden traer parasitos ou enfermidades
descoñecidas nas nosas augas.Así mesmo, estas especies foráneas invaden as zonas
ocupadas polas nosas, producindo o seu desprazamento e ocasionando deste xeito
a ruptura do equilibrio do ecosistema mariño.
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AS MAREAS VERMELLAS

UN POUCO DE HISTORIA

É probable que a primeira cita histórica referida ás mareas vermellas se atópa na
Biblia, onde só describi-las pragas de Exipto, se di:“As augas do Nilo
convertéronse en sangue, non se podían beber e morreron moitos peixes”. Por
outra banda, os primeiros colonos europeos que se instalaron en América do
Norte observaron cómo os indíxenas do litoral oriental non comían peixe nin
marisco en determinadas épocas do ano, aínda que morresen coa fame.Así,
organizaban quendas de vixilancia na noite para observar se se producían reflexos
de luz na auga e, cando isto acontecía, non probaban os productos do mar.

En Galicia comezouse a reparar nas mareas vermellas en outubro do ano 1976,
cando se soubo das fortes intoxicacións acaecidas polo consumo de mexillóns.

¿Que son as mareas vermellas e cando aparecen?

As mareas vermellas son un fenómeno natural que acontece en diferentes
partes do mundo. Nas rías galegas coñécense polo nome de “purgas de mar”.
Orixínanse cando hai un crecemento sen medida de determinados organismos
que forman parte do fitoplancto (principalmente dos chamados dinoflaxelados)
debido á presencia de grandes cantidades de nutrientes (sales minerais). Para que
nos fagamos unha idea: en condicións normais hai uns poucos miles de
dinoflaxelados por litro de auga, pasando en pouco tempo a concentracións de
varios millóns por litro.

Moitas veces estes organismos teñen unha coloración vermella, aínda que
tamén amosan tonalidades apardazadas e verdosas.Así, non tódalas mareas
vermellas son tóxicas e, sen embargo, algunhas que non teñen unha cor definida
poden ocasionar toxicidade.

Son moitos os factores que poden provoca-la aparición das mareas vermellas;
destacan entre eles: determinadas condicións de salinidade, a temperatura, a
radiación solar, o aumento de nutrientes (afloramentos costeiros), os incendios
forestais e a contaminación diversa.

As mareas vermellas son difíciles de predicir.A súa aparición e desaparición é
repentina. En Galicia, a época do ano máis propicia para a súa presencia é dende
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principios do verán ata o remate do outono, aínda que poden existir noutras
épocas do ano.

O remate dunha marea vermella pódese deber a varias causas: o esgotamento
dos nutrientes, a aparición doutros organismos que eliminan os dinoflaxelados
tóxicos, a entrada dunha grande masa de auga ou mesmo de temporais que fan
que aumenten as correntes e que se espallen as augas.Así mesmo, tamén a súa
duración é variable, podendo durar dende uns poucos días ata varios meses.

¿Como afectan as mareas vermellas ós moluscos bivalvos e ás
persoas?

Dado que os dinoflaxelados forman parte do fitoplancto (que é o alimento
fundamental dos bivalvos), se hai dinoflaxelados de máis, como acontece cando
hai mareas vermellas, os bivalvos acumúlanos nunha parte do seu corpo
denominada hepatopáncreas (a parte escura da carne). Pois ben, este exceso, que se
produce dun xeito natural e que non ten efectos nocivos para os moluscos,
convérteos, pola contra, en alimentos tóxicos que non poden ser consumidos polo
home. Este é o motivo polo que se paraliza a comercialización cando hai mareas
vermellas.

Os nenos son máis sensibles ás toxinas cós adultos, o mesmo cás persoas que
teñen baixas as súas defensas por unha enfermidade.Tamén o efecto é maior
cando os moluscos se consomen sós, en xaxún ou preparados en escabeche, así
como cando se acompañan de bebidas alcohólicas.

A toxina dos dinoflaxelados é moi potente e non se destrúe pola calor nin polo
frío.Ademais, unha vez que o molusco ten a toxina, non se pode eliminar por
ningún proceso de depuración dos que usamos na actualidade. ¿Como se eliminan
logo as toxinas? Só co paso do tempo e o feito de que os bivalvos queden en
augas que non teñan dinoflaxelados tóxicos se conseguirá que as toxinas se vaian
depurando paseniñamente.
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¿Cales son os tipos de toxinas?
Ata o de agora, téñense dado en Galicia tres tipos diferentes de procesos

tóxicos producidos por mareas vermellas:
• TOXINA DIARREICA (DSP). É a máis frecuente no noso país, e os seus

síntomas máis habituais son: diarreas, náuseas, vómitos, febre, arrepíos e dores
abdominais. O período de incubación vai dende os 30 minutos ata varias horas, e
a doenza dura entre 2 e 3 días.

• TOXINA PARALIZANTE (PSP). É máis grave cá anterior. Os síntomas aparecen
entre os 5 e os 30 minutos despois de inxeri-los moluscos. Primeiro notamos
formigo na boca, nos beizos e na lingua; despois adormecen o pescozo, os brazos
e as pernas (é o que se chama parálise muscular). No peor dos casos, prodúcese
parálise total e incluso, nalgúns supostos, a morte por asfixia.

• TOXINA AMNÉSICA (ASP). É de recente aparición nas nosas rías.Ten efectos
leves no momento, como diarreas e vómitos, así como outros a longo prazo máis
alarmantes, xa que afecta ás células do cerebro e provoca a perda da memoria.

O control das mareas vermellas faise no Centro de Control e Calidade do
Medio Mariño, dependente da Consellería de Pesca, Marisqueo e Acuicultura.
Este centro fai análises periódicas do estado das augas mariñas e dos moluscos que
viven nelas (rede de recollida de mostras, detección e alerta).
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3.- O MARISQUEO E AS ESPECIES
MARIÑAS DE INTERESE
MARISQUEIRO.

3.1.- O MARISQUEO: DEFINICIÓN E TIPOS.

En xeral, chamamos marisco a tódolos animais do mar que non teñen espiña
ou columna vertebral (é dicir, invertebrados) e que se poden empregar para o
consumo ou alimentación do home. Logo, o marisqueo son todos aqueles labores
que se fan para extrae-lo marisco.

Como o marisco se recolle de xeitos distintos, podemos falar de:

MARISQUEO A PÉ: que é a recollida de marisco que se fai na zona intermareal
(páxina 6) sen embarcación nin equipos de mergullo. Neste tipo de marisqueo
utilízanse normalmente ferramentas de labranza pouco ou nada modificadas.
Recóllense así os berberechos, a ameixa fina, etc.

MARISQUEO A FLOTE: é o que se fai na zona submareal, sempre con
embarcacións, usando raños, etc. No marisqueo a flote recóllese ameixa babosa e
rubia, sobre todo.

MARISQUEO DE ARRASTRE: faise con endeños remolcados (para a ameixa
rubia) ou rastros (para vieira e volandeira a máis de cinco metros) dende a
embarcación. Só se pode facer en zonas autorizadas porque pode causar moitos
danos.

MARISQUEO SUBMARINO: realízase para recoller mariscos que están en lugares
ós que non se pode chegar sen mergullarse e nos que o emprego de endeños
remolcados produce moitos estragos nas poboacións . Só se permite facer este
tipo de marisqueo se hai un plan de explotación específico e sempre que os
mergulladores teñan a titulación axeitada e non usen botellas de osíxeno nin
equipos de inmersión (“a pulmón”, por exemplo para mariscar longueiróns ou
navallas).
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3.2.- OS GRUPOS BIOLÓXICOS DE INTERESE
MARISQUEIRO: MOLUSCOS E CRUSTÁCEOS.

Case tódalas especies que se extraen das costas galegas no marisqueo pertencen
a dous grandes grupos biolóxicos, que son os MOLUSCOS e os
CRUSTÁCEOS.Vexamos cómo son:

OS MOLUSCOS
Os moluscos son animais invertebrados de corpo brando (a palabra “mollusca”,

da que provén o seu nome, significa “brando”). Neste grupo hai animais de
aspecto tan distinto como as ameixas, os berberechos, as ostras, as navallas, o
polbo, os caramuxos, as lapas, etc.

Hai especies mariñas, outras que viven en auga doce e outras terrestres, como
os caracois.

Dentro dos moluscos que viven no mar existen tamén moitas especies distintas,
motivo polo que se dividen en grupos menores dos que tan só dous teñen
interese para nós dende o punto de vista do marisqueo: os moluscos bivalvos e os
moluscos gasterópodos:

• Os BIVALVOS, como a ameixa, a ostra, o longueirón, o berberecho, a
cadelucha, etc., teñen unha concha formada por dúas valvas. Dentro das valvas está
o corpo brando do animal.

• Os GASTERÓPODOS, como os caramuxos, os bígaros, as lapas, as peneiras, etc.,
teñen unha soa concha que protexe o corpo do animal.

As principais especies que se explotan no marisqueo a pé, tales como as
ameixas, os berberechos, as ostras, as cadeluchas ou os longueiróns son
MOLUSCOS BIVALVOS.

OS CRUSTÁCEOS
O dos crustáceos é un gran grupo biolóxico que inclúe especies de aspecto

moi diferente como o percebe, a nécora, o camarón, a lagosta, etc.
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Igual que hai crustáceos que viven en terra, a maioría son mariños, e tamén hai
moitos que viven en auga doce (como o cangrexo de río, por exemplo).

En canto ós que son mariños, e dado que hai gran variedade deles, temos que
dividilos en grupos menores, pero de todos eses grupos só dous teñen interese
comercial: os decápodos e os cirrípedes:

• Os crustáceos DECÁPODOS son, entre outros, a nécora, a centola, o camarón,
o lumbrigante,… Todos teñen casca e pódense mover por eles mesmos.

• Os crustáceos CIRRÍPEDES, como por exemplo os arneiróns, son os que
viven pegados ás rochas e non teñen antenas.Teñen forma distinta dos decápodos
e a única especie comercial que atopamos neste grupo son os percebes.
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4.- EVOLUCIÓN DUN BANCO
NATURAL: A EXPLOTACIÓN
RACIONAL DO RECURSO. OS
PLANS DE EXPLOTACIÓN.

4.1.- EVOLUCIÓN DUN BANCO NATURAL: A
EXPLOTACIÓN RACIONAL DO RECURSO.

Cando comezamos a explotar unha poboación natural de marisco, se
aumentámo-la intensidade de extracción, tamén medran as capturas totais
(subexplotación). Pero ese maior número de marisco que obtemos ten un límite: o
chamado rendemento máximo sostible (RMS). Se seguiramos mariscando (unha
vez que chegamos a ese tope que é o RMS), as capturas totais baixarían máis e
máis mesmo canto maior fose a intensidade da extracción (sobreexplotación).

A intensidade de extracción ou esforzo extractivo vai depender da
combinación de tres factores:

• Do número de persoas que están a mariscar.
• Dos medios que esas persoas empregan para mariscar.
• Do tempo que botan mariscando.
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Deste xeito, se aumenta calquera deses tres factores, vai incrementarse tamén a
intensidade de extracción, co que se podería pasar dunha situación de
subexplotación á de sobreexplotación.

Pero é que, ademais, hai que ter en conta que o propio marisco ten a
necesidade de reproducirse para mante-lo banco natural. Doutro xeito, ¿como
poderiamos se non seguir mantendo o recurso?

Se temos en conta entón todo o que acabamos de dicir, podemos levar a cabo
unha serie de accións para xestionar ben o recurso, que son:

1ª) CONTROLA-LO NÚMERO DE PERSOAS QUE SE DEDICAN Ó MARISQUEO
axustándoo á producción existente, de maneira que non se chegue a unha
sobreexplotación. ¿E como se pode conseguir iso? A través dos permisos de
explotación da Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos (os PERMEX).

2ª) REALIZAR UNHA ACTIVIDADE RESPONSABLE por parte das e dos
profesionais que se dedican a mariscar. Ser responsable significa respecta-las tallas
mínimas, establecer cotas de capturas e períodos de descanso, limitando o tempo
de captura e controlando as artes empregadas.Vexamos estes puntos por separado:

• As tallas mínimas: que garanten que os animais se poidan reproducir, cando
menos, unha vez antes de seren capturados. Se non as respectamos, mal podemos
asegurar que a poboación se poida recuperar de ano en ano. Ou o que é o
mesmo: se extraemos marisco que estea por debaixo da talla mínima, estamos
ELIMINANDO REPRODUCTORES, DE XEITO QUE PARA O ANO
SEGUINTE NACERÁN MENOS INDIVIDUOS.

• As cotas de captura: que son a cantidade diaria de marisco que pode
extraer cada persoa. O que se busca coas cotas de captura é:

- Asegura-la permanencia no banco de individuos reproductores.
- Permiti-la extracción de xeito homoxéneo durante todo o ano.
- Mante-los bancos naturais na súa máxima producción.

• Os períodos de descanso ou vedas: que se establecen, ben para asegura-la
posta dos reproductores (vedas temporais) ou ben para rexenerar ou recupera-la
poboación en determinadas zonas (vedas locais).
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• Limita-lo tempo de captura: que é unha medida máis para diminuí-lo
esforzo pesqueiro.Así, o marisqueo a pé realizarase dende dúas horas antes ata
dúas horas despois da baixamar díurna, tendo como tope máximo as cinco da
tarde.

• Regula-las artes e os métodos empregados para a extracción, de
xeito que sexan máis respectuosos co recurso. Segundo a lexislación vixente, as
artes que se deben empregar son:

- O sacho, o angazo, o fouciño e o salabardo para a ameixa, o berberecho...
- A fisga para o longueirón e a navalla.
- A rasqueta para o percebe.

3ª) REALIZA-LA ACTIVIDADE DUN XEITO ORGANIZADO, programando as
normas de extracción e as estratexias que se deben seguir antes de cada campaña.

Así que lembre que os recursos son limitados e, se queremos que perduren ó
longo do tempo, cómpre realizar unha explotación responsable.

4.2.- OS PLANS DE EXPLOTACIÓN

Tan importante como realiza-la actividade dun xeito responsable é facer un
seguimento do recurso e así poder establece-las normas máis axeitadas cara á súa
explotación ano tras ano. Para iso, elabórase o Plan de Explotación, que é o
documento onde se recollen as normas destinadas a regular e programa-la
extracción.

NO PLAN DE EXPLOTACIÓN DEBE INDICARSE O SEGUINTE:

• O número de mariscadores que teñen o PERMEX en vigor.
• As zonas de explotación e o calendario de días previstos.
• As normas de control, comercialización e vixilancia.
• As cotas de captura por especie, mariscador e día.
• Os métodos e artes empregadas na extracción.
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• A producción total, o prezo medio e os ingresos medios por persoa nas dúas
campañas anteriores, así como a producción que se espera obter na campaña para
a que se fai o plan.

• A avaliación do recurso (é dicir, as mostraxes realizadas).
• A programación dos traballos a realizar: rexeneración de zonas improductivas,

operacións de cultivo, etc.

- NAS ZONAS EN RÉXIME DE AUTORIZACIÓN son as confrarías, as cooperativas,
as organizacións de productores... as que presentan os plans, nos que incluirán as
especies relacionadas na autorización. No caso de tratarse de recursos específicos
(percebe, longueirón, navalla, ourizo, algas, poliquetos, etc.), elaborarase un plan
para cada especie, no que se fará constar unha relación de tódalas mariscadoras e
mariscadores que participen nel.

- NAS ZONAS DE LIBRE MARISQUEO as confrarías, as cooperativas, as
organizacións de productores... poderán elaborar plans conxuntos para a
explotación do recurso, que no caso de tratarse de recursos específicos será un por
especie. Estes plans conxuntos terán que ser consensuados (é dicir, acordados por
todos) e asinados por tódalas entidades colaboradoras.

En tódolos Plans elaborados para zonas de libre marisqueo farase constar unha
relación de tódalas persoas que participen neles.

Unha vez elaborados os plans de explotación (ben nas zonas de autorización
ou ben nas de libre marisqueo), preséntanse nas correspondentes delegacións
territoriais da Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos antes do día 1 de
novembro de cada ano para que os aprobe a consellería.A aprobación dos plans
faise oficial coa publicación da corresponde orde no DOG.

Cando o plan está aprobado, cómpre solicita-lo permiso de apertura nas
correspondentes delegacións territoriais da Consellería de Pesca e Asuntos
Marítimos 15 días antes da data prevista no plan.

Nas zonas de libre marisqueo que non quedasen suxeitas a ningún plan, as normas
de explotación serán elaboradas pola Consellería de Pesca, Marisqueo e Acuicultura,
publicándose estas na correspondente orde no DOG.
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5.- O PERMEX E A LEI DE
INFRACCIÓNS EN MATERIA DE
PROTECCIÓN DE RECURSOS.

5.1.- OS PERMISOS DE EXPLOTACIÓN MARISQUEIRA
(PERMEX).

O PERMEX é o permiso habilitante para o exercicio da pesca e o marisqueo.

1. O PERMEX A PÉ: habilita a unha persoa para dedicarse profesionalmente ó
marisqueo a pé.

Para este tipo de marisqueo en zonas de difícil acceso (ás que non se pode
chegar andando), poderase autorizar en casos moi especiais o uso dunha
embarcación auxiliar. Esta embarcación ten que estar inscrita no Rexistro de
Buques e poderá ter un motor de ata 4 CV como máximo.

2. O PERMEX PARA EMBARCACIÓN: Dentro deste PERMEX pódense incluír
cinco modalidades ou artes de pesca, podendo se-lo marisqueo unha delas.

No caso de que a embarcación teña permiso para a explotación de percebe, os
tripulantes debidamente enrolados teñen que estar tamén en posesión dunha
acreditación, para a cal deben posuí-lo certificado de percebeiro.

3. O PERMEX PARA RECURSOS ESPECÍFICOS TALES COMO O PERCEBE, O
OURIZO, AS ALGAS, AS NAVALLAS, O LONGUEIRÓN, OS POLIQUETOS OU A
PENEIRA: estes recursos soamente poderán ser explotados por aquelas persoas
que teñan o PERMEX correspondente ou polas que estean debidamente
enroladas nunha embarcación que posúa esta modalidade de PERMEX.Ademais,
en ámbolos dous casos, tanto as persoas como as embarcacións deberán estar
incluídas no Plan de Explotación feito para esa especie aprobado para esa
campaña.

Tamén hai que dicir no caso da navalla, do longueirón e do ourizo que, para a
súa extracción a mergullo en apnea, hai que estar en posesión do correspondente
título de mergullador profesional (mergullador en apnea, segundo a Orde do 23
de abril de 1999, pola que se regulamenta o exercicio do mergullo profesional na
Comunidade Autónoma de Galicia).
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O PERMEX PARA MARISQUEO A PÉ

¿QUEN PODE SOLICITA-LO PERMEX? Todas aquelas
persoas que cumpran os seguintes requisitos:

• Non ser titulares de concesión ou autorización
administrativa para a explotación dos recursos mariños
nas zonas marítimas e marítimo-terrestres.

• Estar empadroado nun concello da costa.
• Ter máis de 18 anos (ou ser menor emancipado)

e non pasar dos 65 anos.
• Te-lo marisqueo como medio fundamental de

vida.
• Non ser pensionista de xubilación, invalidez

permanente, absoluta ou total nin cobrar subsidios a
favor de familiares ou a RISGA (Renda de Integración

Social de Galicia).
• Te-lo certificado de mariscador/a, que se obtén

facendo un cursiño de formación.
• Non estar incapacitado para exerce-lo marisqueo.

¿ONDE SE SOLICITAN OS PERMEX? Os interesados
solicitaranos ben nas delegacións da Consellería de Pesca,

Marisqueo e Acuicultura ou ben por medio das confrarías,
das organizacións de productores ou de calquera outra entidade asociativa do
sector.

O PERMEX é PERSOAL É INTRANSFERIBLE. Outórgase por un período de
cinco anos, revalidándose anualmente. Para revalidalo será necesario:

- Xustificar ter traballado o 70% dos días da campaña (vales de venda).
- Presentar un certificado do ISM no que se indique o tempo que se estivo dado

de alta como autónomo/a no último ano.
- Xustificante de pagamento da taxa correspondente.
- Dúas fotografías tamaño carné.
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5.2.- A LEI DE INFRACCIÓNS EN MATERIA DE
PROTECCIÓN DE RECURSOS MARIÑOS

Toda explotación dos recursos mariños levarase a cabo de xeito controlado,
polo que non se poderá, en ningún caso, realizar calquera actividade que non
estea autorizada debidamente.

Neste sentido, e dependendo do dano causado ós recursos mariños, as
infraccións clasifícanse en:

1. Infraccións LEVES: serán sancionadas con multas dende 30,05 ata 150,25
euros, como por exemplo non lles facer caso ós axentes do Servicio de Inspección
e Vixilancia.

2. Infraccións GRAVES: serán sancionadas con multas entre 150,26 e 6.010,12
euros, como por exemplo mariscar sen PERMEX.

3. Infraccións MOI GRAVES: serán sancionadas con multas entre 6.010,13 e
60.101,21 euros, como por exemplo impedirlles ós mariscadores con PERMEX
que traballen.
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FOLLA DE AUTOAVALIACIÓN

¿Que é un depredador? Pon exemplos dos que tes na túa zona.
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
¿Por que hai agora máis mareas vermellas ca antes?
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
¿Por que non serve de nada a depuración, cocción, conxelación, etc. para elimi-
na-las mareas vermellas?
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
¿Que necesitas para te-lo Permex? ¿E para renovalo?
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................

¿Para que serven os plans de explotación?
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
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¿Que comerán as ameixas?

¿Respiran?

E logo ¿como podemos ter
máis ameixas?

¿Como nacen as ameixas?
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MARISQUEO A PÉ

a) OS MOLUSCOS: ECOLOXÍA, ANATOMÍA, BIOLOXÍA
E PRINCIPAIS ESPECIES.

Os moluscos bivalvos viven ó longo de todo o litoral galego, onde os atopamos
tanto na zona intermareal como na submareal.Aparecen formando bancos
naturais máis ou menos grandes.

Moitos dos moluscos bivalvos, como as ameixas, as cadeluchas, as navallas, etc.,
viven soterrados e por iso se di deles que son escavadores. Outros viven sobre o
fondo, ben libremente (como a vieira), ben pegados ás rochas (como as ostras).A
estes últimos chámaselles sésiles.

¿Como son os moluscos bivalvos?
Como xa dixemos, os moluscos bivalvos teñen unha concha con dúas valvas. Ó

abri-las valvas atopámo-lo corpo do animal, no que se diferencian as seguintes
partes:

Morfoloxía interna da ameixa
• Os MÚSCULOS ADUCTORES: son os que permiten a apertura ou peche da

concha. Segundo a especie, poden aparecer dous músculos de igual tamaño (como
no caso da ameixa), de distinto tamaño (o longueirón) ou ben un só músculo (a
ostra).

• O MANTO: cobre tódalas demais partes do animal e está fortemente pegado
polas súas beiras á concha. A función principal do manto é fabrica-la concha
durante toda a vida do molusco.
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¿Como nacen as ameixas?

E logo, ¿como podemos ter
máis ameixas?

¿Que comerán as ameixas?
¿Respiran?



Nas especies escavadoras (as que viven soterradas), o manto forma dous tubos
que se chaman SIFÓNS. Estes sifóns son importantísimos, xa que poñen en
contacto ó animal coa auga do mar.

OS SIFÓNS
Aparecen en tódalas especies escavadoras. Poden ser máis ou menos longos e

estar separados (como na ameixa fina), unidos (como na babosa) ou pegados nas
súas 3⁄4 partes (como no caso da xaponesa).

Estes sifóns son dous:
O sifón inhalante, que pasa a auga cara ó interior do corpo do animal.
O sifón exhalante, que bota a auga cara afóra.
Deste xeito créase unha corrente de auga cargada de alimento e osíxeno e así

pódense alimentar e respirar sen necesidade de saír á superficie.
Por outro lado, os moluscos escavadores expulsan os óvulos e os

espermatozoides polos sifóns chegado o momento da reproducción.
As especies de vida sésil (as que viven sobre o fondo), tales como a ostra, non

teñen sifóns ou non os necesitan porque están sempre en contacto co medio
mariño.

• As BRANQUIAS: funcionan como un filtro onde reteñen tanto o alimento
como o osíxeno que se atopa na auga. Están cubertas por unha especie de peliños
chamados cilios.

• Os PALPOS LABIAIS: que seleccionan e introducen o alimento na boca do
animal.

• O APARELLO DIXESTIVO: comeza na boca, que está no medio dos palpos
labiais, continúa no esófago, o estómago, o intestino e remata no ano, por onde se
expulsan os restos dos alimentos non aproveitados.

• O APARELLO REPRODUCTOR: está formado polas gónadas, glándulas nas que
se producen os espermatozoides (nos machos) e os óvulos (nas femias) necesarios
para a reproducción.

• O PÉ: ten unha forma e un tamaño diferente segundo a especie. Os bivalvos
escavadores, nos que o pé está ben desenvolvido, utilízano para soterrarse, mentres
que nas demais especies é moi pequeno ou incluso xa non existe, como no caso
da ostra.
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A CONCHA DOS MOLUSCOS BIVALVOS

Aínda que hai gran variedade tanto no tamaño como na forma segundo as
valvas que forman a concha, no interior de todas elas podemos apreciar unha
serie de características comúns:

• Impresións musculares: son as marcas que deixan os músculos aductores.
• A liña paleal é a marca que deixa o bordo do manto e indica o lugar que

ocupaba o corpo do animal. Nas especies que teñen sifóns aparece na liña paleal
un entrante, o chamado seo paleal, que é máis ou menos grande dependendo da
lonxitude dos sifóns.

• O ligamento: é o que mantén as valvas unidas.
• Os dentes: impiden o movemento cara ós lados das valvas.
• O umbo ou ápice: é o punto inicial dende o que van medrando as valvas.

¿COMO VIVEN OS MOLUSCOS BIVALVOS?
Igual que o resto dos animais, os moluscos bivalvos comen, respiran e

reprodúcense.

A ALIMENTACIÓN 
Os moluscos aliméntanse principalmente de fitoplancto, que incorporan por

medio dun mecanismo de filtración:
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¿CÓMO FILTRAN A AUGA OS MOLUSCOS BIVALVOS?
O sifón inhalante aspira a auga cargada de fitoplancto cara ó interior do

animal. Esta  auga atravesa as branquias, que funcionan como un coador, e alí
queda retido o alimento. Os cilios, especie de peliños que cobren as branquias,
levan o fitoplancto á boca, onde os palpos labiais separan o alimento (o
fitoplancto)  do que non o é ( os grans de area, por exemplo). Estas partículas que
se rexeitan por non ser alimento son expulsadas fóra do corpo coa corrente
creada polo sifón exhalante (desbabar).

A RESPIRACIÓN 
Os moluscos respiran tamén por medio das branquias, que collen o osíxeno

disolto na auga cando esta pasa a través delas.
As especies que non teñen sifóns reteñen tanto o fitoplancto como o osíxeno

da auga nas branquias cando o animal abre as valvas.

4 MANUAL DE FORMACIÓN PARA O MARISQUEO - Módulo Producción



A REPRODUCCIÓN 
A reproducción dos moluscos bivalvos é de tipo sexual, é dicir, ten que haber

unha unión de óvulos e espermatozoides para que poida nacer un novo
individuo.A esta unión chámaselle FECUNDACIÓN.

A REPRODUCCIÓN NO BERBERECHO, NA AMEIXA, NA
CADELUCHA, NA NAVALLA E NO LONGUEIRÓN.
En todas estas especies hai machos e femias (son unisexuais) que non se

diferencian externamente.

O DESOVE OU POSTA

É o momento no que os exemplares machos e femias botan os
espermatozoides e os óvulos ó mar.Ten lugar na primavera ou no verán, en xeral,
aínda que algunhas especies, como a ameixa babosa, poden desovar tamén ó
remate do outono se as condicións ambientais son favorables.
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A FECUNDACIÓN

A fecundación ten lugar no mar, é dicir, é unha fecundación externa. Desa
unión dos óvulos e dos espermatozoides fórmase un ovo do que nacerá un novo
individuo.

AS LARVAS

Como acabamos de indicar, da unión de óvulos e espermatozoides fórmanse os
ovos. Destes ovos nacen, á súa vez, as larvas, que son totalmente distintas ós
animais adultos.As larvas son microscópicas e viven nadando no mar entre 15 e
30 días. Pouco a pouco sofren unha serie de cambios no seu aspecto que as van
aproximando cada vez máis ós adultos dos que proceden.

A FIXACIÓN

Ó pasaren eses 15 ou 30 días, cando as larvas deixan de nadar, caen ó fondo e
fíxanse nos grans de area máis grosos por medio duns pequenos fíos (o biso) que
se producen nunha glándula que está situada no pé. Despois a larva sofre os
últimos cambios, transformándose nunha cría idéntica ós adultos, entérrase no
fondo e comeza a medrar.

A REPRODUCCIÓN NA OSTRA PLANA
A diferencia do que sucede coas outras especies de moluscos bivalvos, a ostra

plana é hermafrodita, o que quere dicir que unha mesma ostra pode producir
óvulos e espermatozoides. Poderiamos pensar, entón, que un mesmo exemplar é
quen de levar a cabo por si mesmo a reproducción. Pero iso non resulta posible,
xa que as gónadas masculinas e femininas, que son os órganos encargados de
produci-los óvulos e mailos espermatozoides, non se desenvolven ó mesmo
tempo, senón que o fan dun xeito alterno: as ostras funcionan primeiro como
machos, logo como femias, outra vez como machos ..., e así sucesivamente.

O DESOVE OU POSTA

Comeza o desove nos meses de marzo-abril e continúa en xuño-xullo. Despois
dunha breve recuperación, hai novas postas máis ou menos abondosas que poden
durar ata o mes de novembro.
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Durante este tempo, as ostras que funcionan como macho expulsan os
espermatozoides ó mar, mentres que as que funcionan como femias non desovan,
senón que manteñen os óvulos no interior do seu corpo.

A FECUNDACIÓN

Cando a ostra femia está aberta, os espermatozoides pasan ó seu interior coa
masa de auga, producíndose a fecundación no interior do animal.

A INCUBACIÓN E A ECLOSIÓN

Como resultado da fecundación fórmase un ovo que se incuba dentro da ostra
femia durante 7 ou 10 días. Nese tempo, os ovos transfórmanse ata forma-las
larvas, que serán logo expulsadas ó mar no momento da ECLOSIÓN.

A FIXACIÓN

As larvas das ostras viven no mar formando parte do plancto. Chegado o
momento, abandonan esa vida planctónica e fíxanse no substrato (preferiblemente
rochas ou conchas de moluscos) por medio dun líquido de cemento que forman
na glándula do biso. Despois, a larva sofre os últimos cambios e transfórmase
nunha cría de ostra idéntica a un adulto.
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O CRECEMENTO DOS MOLUSCOS BIVALVOS
O crecemento dos moluscos bivalvos depende, entre outros factores, de dous

moi importantes: a alimentación e a temperatura.Así, os bivalvos medrarán máis e
máis axiña onde exista unha maior cantidade de alimento e a temperatura da auga
sexa maior.

Aínda que poidan darse diferencias no crecemento dependendo da zona do
litoral na que esteamos (o alimento e a temperatura non son iguais en tódolos
lugares), este crecemento é maior na primavera e no verán, porque a temperatura
é alta e o alimento abondoso, namentres que no outono e no inverno diminúe
considerablemente, chegando incluso a deterse nalgunhas especies (como no caso
da ameixa fina).

A DEPREDACIÓN NOS MOLUSCOS BIVALVOS

Como tódolos demais animais, os moluscos bivalvos sérvenlles de alimento a
unha serie de depredadores. Os seus peores inimigos son os cangrexos, as estrelas
de mar e, en menor medida, peixes como a solla, a xouxa e a dourada. Incluso
algúns paxaros actúan como depredadores dos bivalvos.

Os máis ameazados son os exemplares pequenos, que teñen unhas conchas
aínda finas, o que fai que a mortaldade das crías nos bancos naturais sexa ás veces
moi alta.A medida que os bivalvos medran, a concha vaise fortalecendo e resiste
mellor o ataque destes inimigos.
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LEMBRA QUE...

• Os moluscos bivalvos son animais que posúen unha concha formada por dúas
valvas. No interior das valvas está o corpo brando do animal.

• Son animais filtradores que se alimentan fundamentalmente do fitoplancto
que hai na auga do mar.

• A súa reproducción é sexual, e prodúcese fundamentalmente na primavera e
no verán.

• Ó primeiro son larvas, pasando despois a ter forma e xeito de vida de adulto.
• Non medran seguido, senón que crecen máis axiña na primavera e no verán

ca no outono e no inverno.
• Teñen moitos inimigos, entre eles os cangrexos, as estrelas de mar, os peixes

planos e algunhas aves.
• As especies de maior importancia no marisqueo a pé, agás o percebe, son

moluscos bivalvos.
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PRINCIPAIS ESPECIES DE INTERESE MARISQUEIRO

A AMEIXA FINA, A AMEIXA BABOSA E A AMEIXA XAPONESA

Tanto a ameixa fina como a babosa alcanzan un prezo alto no mercado,
especialmente a fina, que pode sobrevivir un bo número de horas en seco.

A babosa, pola súa parte, ten un tamaño menor cá fina, aínda que medra máis
rapidamente ela, pero resiste menos tempo en seco.

Fotos conchas

10

AMEIXA FINA AMEIXA BABOSA AMEIXA XAPONESA

NOME CIENTÍFICO Tapes decussatus Venerupis senegalensis Ruditapes philippinarum

OUTROS NOMES Ameixa san, ameixa Ameixa macho, chirla, Roqueira, ruperta,

de lei, ameixa femia, cadela estranxeira, ameixa de fóra

ameixa lexítima

ASPECTO DOS SIFÓNS Separados e longos Pegados e curtos Pegados nas tres cuartas 

partes da súa lonxitude

ÉPOCA DE POSTA Verán Primavera-verán e Verán

outono

ZONA Intermareal Submareal, ás veces Intermareal

intermareal, mesturada 

coa fina

TIPO DE CHAN Area grosa, arxila Area fina, grava ou Area grosa

firme ou cascallo area lamacenta

PROFUNDIDADE Dende o nivel medio Dende o nivel inferior Dende o nivel medio das 

das mareas a poucos da marea ata 40 metros mareas a poucos metros de

metros de profundidade profundidade

TAMAÑO LEGAL 4O mm 40 mm 40 mm
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O BERBERECHO

É un habitante moi común das zonas de esteiros e das desembocaduras dos
ríos. Soporta ben os cambios de salinidade e de temperatura.

Existen grandes diferencias á canto cantidade de berberecho que se recolle cada
ano nas zonas de producción. O berberecho medra moi rápido, só nun ano e
medio xa alcanza a talla comercial, e ten unha vida curta, xa que, polo xeral, non
vive máis de tres anos.
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NOME CIENTÍFICO Cardium edule

OUTROS NOMES Croque, carneiro, birbiricho

ASPECTO DOS SIFÓNS Sifóns curtos

ÉPOCA DE POSTA Dende a primavera ata o outono

ZONA Intermareal

TIPO DE CHAN Area fina ou area lamacenta

PROFUNDIDADE Próximo á costa ata 10 m

TAMAÑO LEGAL 2,8 cm

Concha de berberecho



AS OSTRAS

A ostra plana medra rapidamente en Galicia. Realiza a súa primeira posta xa no
seu primeiro ano de vida. Pode chegar ata os 30 anos.

A ostra portuguesa resiste mellor os cambios de salinidade e de
temperatura, soportando ben os períodos en seco.Ten un sabor menos fino cá
plana, polo que é menos apreciada polo consumidor.

Das ostras destaca o tamaño do seu pé, que é moi grande. Con el escavan
as covas, nas que viven de xeito máis ou menos permanente. Estas covas teñen
moitas veces unha lonxitude superior á do corpo do animal e están recubertas
dun moco que fai que haxa menos putrefacción e que lles axuda a mante-la súa
estructura.

Teñen unha gran capacidade de movemento, e escapan rapidamente ó
fondo da cova cando se lles molesta.
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OSTRA PLANA OSTRA PORTUGUESA
NOME CIENTÍFICO Ostrea edulis Ostrea angulata

OUTROS NOMES Ostra galega Ostrón, ostra brava

ÉPOCA DE POSTA Primavera e finais do verán-outono Primavera e finais do verán

ZONA Submareal Intermareal

TIPO DE CHAN Area, cascallo, rochas Rochas

PROFUNDIDADE Ata 80 m Pouca profundidade

TAMAÑO LEGAL 6 cm 6 cm

Concha de ostra plana Concha de ostra portuguesa



A CADELUCHA

A cadelucha ten unha cor violeta moi característica no interior da concha, así
como as cicatrices dos músculos aductores, ben diferenciadas e escuras. O seu pé é
bastante grande comparado co seu tamaño e ten unha gran capacidade de
movemento.
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NOME CIENTÍFICO Donax trunculus

OUTROS NOMES Coquina, ameixa negra, marivilla, arola, navalla

ÉPOCA DE POSTA Primavera-verán

ZONA Intermareal en praias cubertas e batidas

TIPO DE CHAN Area fina ou lixeiramente lamacenta

PROFUNDIDADE Dende o nivel medio das mareas a poucos metros de profundidade

TAMAÑO LEGAL 3,5 cm

Concha de cadelucha



b) O CULTIVO DE MOLUSCOS MARIÑOS DE
INTERESE COMERCIAL.

b.1) OS BANCOS MARISQUEIROS. CONTROL, EXPLOTACIÓN E
LABORES DE SEMICULTIVO.

En Galicia, a producción de moluscos procede principalmente da explotación
dos bancos naturais, pero os rendementos económicos que se conseguen son
bastante baixos. De tódolos xeitos, hoxe en día existen nas nosas rías moitos sitios
onde xa se fan cultivos.Así, o paso dalgunhas zonas onde se realiza unha simple
extracción ó cultivo permitiría aumenta-la producción e mellora-la a renda dos
mariscadores.

¿CAL É A DIFERENCIA ENTRE CULTIVAR E EXPLOTAR UN BANCO NATURAL?
Na explotación dun banco natural só extraémo-los moluscos, controlando a

cantidade recollida para que exista producción nos anos seguintes.
No cultivo, pola contra, sementamos, controlamos e protexémo-la colleita.

Deste xeito, non só garantímo-la producción, senón que tamén conseguimos
aumentala.

O cultivo supón un cambio moi importante na maneira de traballar. Cando
extraemos, facemos un traballo individual e competimos co resto das
mariscadoras, mentres que no cultivo é fundamental traballar de forma
organizada; é dicir, reparti-las tarefas, traballar en equipo e respecta-la disciplina
aprobada entre todas e todos.

Se o que queremos é mellora-la productividade dos bancos naturais de marisco,
teremos que realizar determinados labores. Eses labores afectan ó medio (é dicir, ó
lugar onde viven os moluscos, como por exemplo, a praia) ou afectan á mesma
poboación de moluscos. Ó realizarmos esas tarefas conseguimos unha maior
supervivencia e crecemento dos individuos.
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LABORES QUE AFECTAN Ó MEDIO

1.- A adecuación do substrato

Os moluscos bivalvos precisan dun substrato firme, é dicir, de area fixa que
non se desprace polas correntes. Ese substrato tampouco pode ser amazocado,
senón poroso, pois, do contrario diminuiría a entrada de osíxeno, impedindo a
fixación de larvas e o seu posterior enterramento, co que minguaría a medra das
poboacións dos moluscos.

Cando a firmeza do substrato non é de todo axeitada, unha maneira de sostelo
máis tempo é botarlle conchas de moluscos trituradas; mais non só é cousa de que
queden esparexidas sen máis pola superficie, pois poderían acumular algas, senón
que procuraremos remexelas un pouco coa area. Este substrato así tratado favorece
a fixación das larvas.

En caso de que a zona fose lamacenta, cómpre retira-la lama superficial e
substituíla por area grosa, que se mesturará coa area existente.

En xeral, a ameixa fina prefire substratos de area grosa ou de cascallo, con
pouca lama e na zona intermareal; a ameixa babosa prefire area fina ou lamacenta,
na zona submareal e sublitoral; e o berberecho ten máis apetencia pola area fina
da zona intermareal, acomodándose, sobre todo, nos esteiros, debido a que tolera
ben a menor salinidade e as maiores temperaturas que ten que padecer por causa
de estar máis tempo ó descuberto.

Así mesmo, como se trata de moluscos sedentarios, é importante o que
chamamos a estabilidade física do substrato. Isto quere dicir que se deben
procurar zonas protexidas dos temporais, lonxe das fortes correntes ou de sitios de
sedimentación intensa, xa que, se se move o substrato (a area), tamén se desprazan
do seu sitio os moluscos.

Por outro lado, a pendente do banco areoso non debe ser moita, xa que o
movemento da auga provocaría o arrastre e a acumulación de demasiados
moluscos nas partes máis baixas, afectando ó seu crecemento e aumentando o
risco de mortalidade.
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Outro factor máis que cómpre ter en conta é o nivel de marea.Así, se os
individuos están demasiado arriba na praia, feito de pasaren moito tempo sen auga
e desprotexidos dela afectaría ó seu crecemento. Mais, se, pola contra, están
demasiado abaixo, sempre inmersos na auga, estarán a mercé dunha maior
cantidade de depredadores, sen que en cambio tivera por que producirse un maior
crecemento do animal. Por outra parte, estar nesa zona fainos máis inaccesibles
para a súa extracción.

2.- Limpeza de algas

As algas son competidores dos moluscos, polo que fan que os rendementos
sexan máis baixos. Ó acumulárense na superficie da praia, as algas prívan ós
moluscos da libre circulación da auga e, polo tanto, do osíxeno e mais do
alimento.Así mesmo, as bacterias que descompoñen os restos das algas poden
esgota-lo osíxeno disolto, provocando deste xeito que aumente a mortalidade.

As algas máis abondosas nos bancos marisqueiros son as dos xéneros Ulva
(leituga de mar) e Enteromorpha (verdello, limón, verdín).A primeira acumúlase en
zonas de augas tranquilas, depositándose sobre o substrato na baixamar, namentres
que a segunda medra en zonas de corrente.

No verán é cando son máis abondosos estes amoreamentos de algas, sendo
necesario efectuar limpezas cada pouco mediante rastros, ou ben cercando as
parcelas de cultivo cunha rede metálica para que se depositen nela as algas,
retirándoas despois.
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3.- Control de depredadores

A principal causa de mortalidade dos moluscos son os seus depredadores. Os
máis importantes son os cangrexos, seguidos das estrelas de mar, os caramuxos e
os peixes planos. Os depredadores atacan sobre todo os bivalvos de menor talla, os
máis indefensos, cando aínda están sobre a superficie do substrato, por seren máis
fráxiles as súas valvas.Tamén son os bivalvos máis novos os máis afectados, xa que,
ó alimentarse deles, os depredadores precisan de maior cantidade destes moluscos
para sacia-lo seu apetito e cubri-las súas necesidades.

É conveniente elimina-los depredadores da superficie da praia que imos
resementar. Para iso:

• Primeiro retirámo-la capa de area superficial a unha zona onde non dea
chegado a marea, deixándoa secar durante varios días co obxecto de eliminar
tódolos potenciais inimigos do cultivo.

• Despois, volvémola colocar no sitio de onde a quitamos e protexémola cunha
rede de malla, soterrando os seus extremos baixo a area e aprisionándoos con
pedras para que non poida ser arrastrada polas correntes.

Ás veces, para unha meirande protección, colócase tamén a rede por baixo da
capa de area superficial.

Outro xeito de elimina-los depredadores sería mediante trampas, poñendo nasas
ou cangrexeiras.

A maior actividade dos depredadores prodúcese nos meses de verán, e nesta
época cando máis necesarias se fan as medidas de protección que acabamos de ver
fronte a eles.

LABORES QUE AFECTAN Á POBOACIÓN

Como o alimento que hai nas augas non é ilimitado, a densidade de individuos
(o número de animais que hai por m2) non debe exceder aqueles niveis nos que
mellor se aproveite o alimento dispoñible e se consigan os mellores rendementos
(obte-lo maior número posible de individuos de boa talla). Para tal fin
empregamos diversos labores de cultivo como técnicas de control da poboación.
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1.- A captación da semente

Xa que o desove dos moluscos se produce principalmente durante a primavera
e o verán, antes desta época da posta convén engadir unha capa de area grosa para
facilita-la fixación das larvas. O mes de maio podería ser para iso un momento
axeitado.

Para o particular caso das ostras, a obtención das larvas no seu medio natural
faise mediante uns aparellos denominados colectores. Estes son de moi variado tipo:
conchas, tellas de arxila encaladas, oveiras de cartón ou de materiais plásticos,
todos eles encalados.Tales colectores deben situarse naquelas zonas onde se espera
que se vai producir unha gran fixación das ostras debido ás correntes. Mais os
colectores deben colocarse no momento oportuno, coincidindo coa posta, pois,
en caso de anticiparse demasiado, poderían ser ocupados por outras especies;
mentres que, se se fai con demora, pode que xa non haxa larvas para fixarse.

2.- A sementeira

Existen zonas das nosas praias nas que se produce unha maior fixación de
individuos dun xeito natural debido normalmente ás correntes de auga que
transportan as larvas cara a eses sitios. Naquelas zonas en que vemos que se
produce unha maior captación de crías de moluscos, é necesario levar a cabo un
rareo que nos permita saca-lo exceso de individuos e trasladalos a lugares onde a
fixación foi menor. Deste xeito evitarémo-los inconvenientes que provocan as
altas densidades.

O xeito de proceder consiste en colle-la capa superficial de area (aproximadamente
os primeiros cinco centímetros) e cribala ó través dunha malla de luz adecuada ó
tamaño da semente. Unha vez obtida deste xeito a cría, terá que sementarse na praia
durante a baixamar ascendente, para que non estea demasiado tempo exposta á
desecación.

O terreo de praia que imos sementar debémolo marcar antes en parcelas de 2-4
metros de ancho, ó xeito dun taboleiro de xadrez, distribuíndo logo dunha maneira
igual a cantidade de semente, pero en treitos alternativos (sementando unhas parcelas si
e outras non). Desta maneira favorécese o desdobramento que se fai despois,
aproveitando as parcelas que antes se deixaron sen cubrir. Por último, cómpre engadir
por riba unha fina capa de area para evitar que a semente sexa arrastrada polas correntes.
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3.- Traslado de moluscos

En certas ocasións cómpre traslada-los individuos dun lugar a outro por moi
diversos motivos. Por exemplo, dáse o caso de zonas nas que se produce unha
abundante fixación de larvas e que non son, pola contra, as máis adecuadas para
un bo crecemento. Nestas circunstancias pódese garanti-la súa supervivencia
trasladando a semente a outros lugares mellores.

O traslado sempre se ten que realizar do xeito máis rápido posible, mantendo
un ambiente húmido e sen que lles dea a luz solar.

4.- Rareos ou desdobramentos

Cando os moluscos medran, ó aumentaren de tamaño, prodúcese un maior
contacto entre eles. Como consecuencia, manteñen unha alta competencia para
obte-lo osíxeno e o alimento que están disoltos na auga. Esta competencia inflúe
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tamén na súa saúde, volvéndose así máis propensos á propagación das
enfermidades.

Para evitar tales inconvenientes, fanse os rareos, retirando de paso os individuos
mortos ou que se cre que están enfermos e podendo controlar así posibles
infeccións. Se obramos deste xeito, apreciaremos de seguro uns maiores
rendementos nos cultivos.

Unha última operación que hai que realizar para o control da poboación sería
evitar na medida do posible as enfermidades producidas por patóxenos, por
exemplo a bonamia ou a marteilia, no caso da ostra, rexeitando os animais
importados, sementes ou adultos, que non teñan as oportunas garantías sanitarias.
De igual xeito, non se debe permiti-lo traslado ou a venda de moluscos en zonas
nas que se producisen mortes.

b.2) OS CULTIVOS. TIPOS DE ESPECIES CULTIVADAS.

b.2.1) CULTIVOS INTENSIVOS E EXTENSIVOS.

Debido á gran variedade de especies que se poden cultivar, podemos facer
diversas clasificacións dos cultivos mariños.Así, as formas máis comúns de cultivo
son:

1ª) Se temos en conta a etapa da vida dos moluscos na que se aplican as
técnicas de cultivo:

CULTIVO INTEGRAL, no que tódalas etapas da vida das especies se levan a cabo
en condicións que creamos artificialmente. No cultivo integral hai, xa que logo,
unha total independencia do cultivo co medio natural.

SEMICULTIVO, cando unha parte do cultivo ten lugar na natureza e a outra  en
condicións artificiais.

EXEMPLOS:
Cultivo integral: peixes obtidos en criadeiros e engordados en granxas.
Semicultivo: moluscos que crecen nas praias a partir de semente de criadeiros.

2ª) Se temos en conta a densidade, é dicir, o número de animais por superficie
de cultivo, fálase de:
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CULTIVO INTENSIVO, no que se emprega un espacio reducido, a rendibilidade é
alta e hai un forte control da vida e do medio no que medran os moluscos, xa
que se lles proporciona o alimento.

CULTIVO EXTENSIVO, no que o medio no que viven os moluscos a penas se
controla. Realízase en grandes extensións e a baixas densidades, e os moluscos
aliméntanse da comida que hai no medio natural.

CULTIVO SEMI-EXTENSIVO OU SEMI-INTENSIVO, é un cultivo que está a
cabalo dos dous anteriores.

EXEMPLOS:
Cultivo intensivo: criadeiros ou hatcheries.
Cultivo extensivo: ameixas ou berberecho.
Cultivo semi-extensivo ou semi-intensivo: ameixas obtidas en criadeiros e

engordadas na praia.

Criadeiros ou hatcheries

O criadeiro é unha instalación na que as especies viven toda a súa vida ou
parte dela baixo condicións creadas artificialmente polo home.
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¿PARA QUE SERVEN OS CRIADEIROS?
Nos criadeiros obtense a cría que será empregada como semente nos cultivos

extensivos.
As principais especies que se poden cultivar nos criadeiros son: a ameixa fina, a

ameixa babosa, a ameixa xaponesa, a ostra plana e a ostra xaponesa.

¿Cales son as fases do cultivo de moluscos en criadeiro?

1) O acondicionamento de reproductores
Baséase en mante-los reproductores en condicións similares ás naturais,

dándolles unha alimentación abondosa e de boa calidade.

2) A estimulación á posta
Consiste en lograr que os adultos fagan a posta. Normalmente esto conséguese;

simulando as condicións ambientais da primavera.

3) Incubación dos ovos
Nesta fase, que dura entre 1 e 2 días, dependendo da especie, os ovos

mantéñense en condicións axeitadas ata que saen as larvas.

4) Cultivo de larvas
As larvas permanecen en tanques, con auga de mar de boa calidade e ben

alimentadas. Chegado o momento, as larvas transfórmanse en individuos iguais ós
adultos pero máis pequenos: é a semente.

5) Cultivo da cría
Esta fase prolóngase ata que a semente acada o tamaño que lle permitirá

abandona-lo criadeiro e ser trasladada ó mar.

b.2.2) O CULTIVO SOBREELEVADO DE AMEIXA E OSTRA.

O cultivo das ameixas

En Galicia pódense cultiva-las ameixas fina, babosa e xaponesa.A maior parte
dos lugares de cultivo están na zona intermareal, xa que é a máis fácil de controlar
e de modificar. Para cultivar calquera especie, o primeiro que temos que ter en
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conta é elixir ben o sitio no que imos face-lo cultivo.Así, as mellores praias son
aquelas que están protexidas da ondada e do vento, que teñen pouca pendente e
posúen un fácil acceso.

A SEMENTE

A semente necesaria para o cultivo pode vir do medio natural ou dun
criadeiro. Cando é de criadeiro, ten unha lonxitude aproximada de 3-5 mm.

PREENGORDE

Realízase nun medio protexido ou sementeiro e vai dende que a semente ten
entre os 3-5 mm ata que acada o tamaño de 12-15 mm.A duración desta fase
varía dependendo da especie e da época do ano (a mellor época é a que vai da
primavera ó outono). O engorde pódese facer de dúas maneiras distintas:

1) EN CAIXAS OU BOLSAS COLOCADAS EN CABALETES OU POCHÓNS.

A semente métese dentro de caixas ou bolsas de rede plástica que se poñen
enriba de mesas de ferro ou cabaletes, a uns 20-30 cm do chan. Estas mesas
colócanse na praia de maneira que queden ó descuberto nas mareas vivas.
Despois, cada certo tempo, farémo-los desdobramentos a causa do crecemento das
ameixas. Para iso, meterémo-lo contido dunha bolsa en dúas, limpando as algas e
outros organismos que se pegan a elas.
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TEMOS QUE TER EN CONTA QUE...
Primeira parte do preengorde:
- A semente na primeira parte ten que medrar dende os 3-5 mm ata os 7-10 mm.
- A luz de malla ten que ser de 1,5 mm.
- A densidade é de 10.000 ameixas por bolsa.
Segunda parte do preengorde:
- A semente medra dende os 7-10 mm ata os 12-15 mm.
- A luz de malla ten que ser de 3 mm.
- A densidade é de 2.000 ameixas por bolsa.

2) PARCELAS CUBERTAS CON REDES.

É recomendable face-lo preengorde deste xeito cando a semente mide máis de
6 mm.Aquí tampouco esqueceremos revisar e limpa-las redes de algas e doutros
organismos, quitando os cangrexos e outros depredadores que aparezan nas
parcelas. Con este sistema de preengorde a supervivencia das ameixas é alta.

TEMOS QUE TER EN CONTA QUE...
- En parcelas de 15 m2 escávase un foxo de 5-10 cm de profundidade e cóbrese

cunha rede de plástico.
- Despois tápase coa capa de area que se retirara ó principio (limpa de

depredadores).
- A continuación seméntanse as ameixas cunha densidade de 2.000

individuos/m2.
- Por último, cóbrese a parcela cunha rede, soterrándolle as beiras.

¿CANTO TEMPO DURA O PREENGORDE?
En bolsas ou caixas: dependendo de se se empeza na primavera ou no

outono, de 5 a 8 meses no caso da ameixa fina e de 3 a 6 meses no caso da
ameixa babosa ou xaponesa.

En parcelas cubertas con rede: dependendo de se se empeza na primavera ou
no outono, de 5 a 7 meses no caso da ameixa fina (non se recomenda inicialo no
outono debido ó parón invernal do crecemento) e de 3 a 6 meses no caso da
ameixa babosa ou xaponesa.
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ENGORDE

Esta fase vai dende que a semente ten 12-15 mm de longo ata que chega ó
tamaño comercial. Unha vez feito o cultivo na praia, é necesario protexe-la
semente ata que ten uns 30-35 mm, cando xa son máis resistentes ós
depredadores.Así, segundo sexa a protección, hai tres sistemas distintos:

1) ENGORDE EN PARQUE

No engorde en parque o cultivo está cercado por unha rede plástica que non
deixa pasa-los depredadores.Antes de sementa-las ameixas, é indispensable limpa-
lo terreo de algas e doutros organismos, quitando ademais os cangrexos. Para
maior seguridade, tamén se pode cubri-la parcela cunha rede e poñerlle nasas
enriba.

2) ENGORDE BAIXO REDE

Aquí o cultivo está protexido dos depredadores por unha rede plástica que o
recobre totalmente e que ten unha malla sempre máis pequena có tamaño da
semente. Cómpre antes de sementa-las ameixas prepara-lo substrato: hai que
elimina-los cangrexos que poida haber enterrados, limpa-las algas e outros
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materiais. Despois removerémo-la area se o chan é demasiado duro, alisándoo de
seguido para que as ameixas poidan enterrarse con facilidade. Por último, ó cabo
de 2-3 meses, xa podemos retira-la rede.

¿COMO SE FAI O CULTIVO?
Prepáranse parcelas de 2-4 m aproximadamente, escavando un suco arredor

duns 15-20 cm de profundidade.A continuación, seméntanse por igual a razón de
250 ameixas/m2, tendo en conta que, para facilitar logo o desdobramento,
sementaremos en franxas alternativas. Despois cóbrese a parcela cunha rede á que
se lle enterran os bordes no suco, fixándoos con estacas ou pedras para, máis tarde,
tapa-la rede con area. Cando as ameixas cheguen ós 30-35 mm, faise o
desdobramento, sementando a razón de 1 a 1,5 kg por m2 nas franxas que
deixamos sen sementar da outra vez. Nesta zona permanecerán ata a súa
comercialización.

3) ENGORDE SEN PROTECCIÓN.

É ata agora o sistema máis utilizado en Galicia e o que menos traballos require.
Sen embargo, non é o máis rendible debido á alta mortalidade das ameixas por
culpa dos depredadores.Tamén neste tipo de engorde é necesaria unha
preparación previa do terreo antes de face-la sementeira.

Durante todo o período de cultivo, especialmente na primavera e verán, é
necesario limpa-las algas que se poden acumular nas redes ou no chan, xa que
poden asfixia-las ameixas.Tamén se deben elimina-los cangrexos e outros
depredadores, así como as conchas das ameixas que puidesen morrer durante o
cultivo.

TEMOS QUE TER EN CONTA QUE...
O engorde das ameixas deberá facerse preferentemente na primavera ou no verán.
Primeira parte do engorde:
- A semente medra dende 12-15 ata 30-35 mm.
- A densidade é de 250 ameixas/m2.
Segunda parte do engorde:
- A semente medra dende 30-35 mm ata acada-lo tamaño comercial (retírase a
rede de protección).

- A densidade é de 50-60 ameixas/m2.
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RECOLLEITA

Unha vez que as ameixas acadan unha talla adecuada, faise a recolleita. En
xeral, as ameixas babosas e xaponesas tardan uns 2 anos en acada-lo tamaño legal
(38 e 40 mm, respectivamente), mentres que a ameixa fina (40 mm) tarda 3 anos.
Estes períodos poden variar segundo a zona de cultivo, a temperatura da auga e a
dispoñibilidade do alimento.Así, nas Rías Baixas o crecemento acádase antes ca
nas Rías Altas.

O cultivo da ostra
A ostra plana formou no pasado grandes bancos naturais que se esgotaron

durante os anos 60 por causa da sobreexplotación e da contaminación, entre
outras razóns. Como cada vez se consumían máis ostras, comezáronse a cultivar en
batea a partir de semente procedente doutros sitios, especialmente de Francia.
Pero nese país as ostras víronse afectadas por enfermidades que chegaron a Galicia
a través da semente importada, o que empeorou a situación dos xa esgotados
bancos naturais.

Na actualidade o cultivo da ostra en Galicia faise en batea ou na praia.A maior
producción procede das bateas, utilizando semente que vén doutros países.Aquí
soamente imos falar do cultivo de ostra plana na praia:

A SEMENTE
A semente pódese obter a través dos criadeiros ou colléndoa no medio natural

mediante colectores, que son estructuras nas que se fixan as larvas cando se
transforman en semente.A cantidade de ostra pequena que se pode obter nos
colectores vai depender dos seguintes factores:

1) O NÚMERO DE REPRODUCTORES. A maior cantidade de ostras adultas, máis
larvas e máis sitio dispoñible para que se poidan fixar.

2) AS CORRENTES. É necesario coñece-la situación dos reproductores e a
dirección das correntes dominantes da zona para coloca-los colectores no sitio
axeitado.

3) O TIPO DE COLECTORES. Os colectores poden ser:
- Colectores de conchas, como ostras, vieiras, mexillóns, etc.Tamén se poden
mete-las conchas en sacos de rede para mellora-lo recrutamento, é dicir, para
que se agreguen máis larvas.
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- Tellas encaladas. En moreas de 8 a 10 tellas de tipo árabe encaladas e cravadas
no fondo cunha estaca.
- Placas de celulosa. Son cartóns como os empregados para o transporte de
ovos, encalados e cravados ó fondo ou suspendidos mediante boias.
- Colectores plásticos. Son de diverso tipo: de PVC, de fibra de vidro, etc.Tamén
se cobren de cal, formando paquetes que se colocan pendurando das boias
preto do fondo ou sobre cabaletes.

4) LUGAR E ÉPOCA DE INSTALACIÓN DOS COLECTORES. Colocarémo-los
colectores no sitio elixido (na praia ou en zonas máis profundas) no momento
idóneo, é dicir, nin demasiado cedo (xa que se fixarían outros organismos que
non interesan), nin demasiado tarde (cando xa non haxa larvas), polo que é
necesario estarmos atentos ó desove das ostras nais.

TEMOS QUE TER EN CONTA QUE...
- A fixación de larvas ten lugar no verán. No outono acadan un tamaño

aproximado de 2-3 cm, e é neste momento cando se despegan dos colectores.

ENGORDE
Unha vez que se despega a semente dos colectores, comeza o cultivo de ostra

na praia ou batea. Na praia utilízanse dous sistemas de engorde:

A) ENGORDE EN CAIXAS OU BOLSAS (POCHÓNS).
Despegada a semente dos colectores, métese dentro de caixas ou bolsas de rede

plástica que se colocan sobre mesas ou cabaletes duns 30-50 cm de altura.As
caixas acostuman ter unhas medidas de 2 x 1 x 0,1 m e están rodeadas dun marco
de madeira sobre o que se fixa a reixa.As bolsas, pola súa banda, son de rede
plástica ríxida e miden 0,5 x 1 m.A medida que crecen as ostras, o tamaño da
malla vaise aumentando.

Durante o engorde deben realizarse a cada pouco limpezas de algas e doutros
organismos, así como os desdobramento que sexan precisos.As ostras necesitan de
18 a 24 meses para que a semente alcance o tamaño comercial.

TEMOS QUE TER EN CONTA QUE...
- Semente: 5-10 mm.
- A luz de malla é de 4-6 mm.
- A densidade é de 250 g. por bolsa.
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B) ENGORDE SOBRE FONDO.
O engorde sobre fondo realízase en parques rodeados dunha cerca de rede

plástica que impide que as ostras se espallen e que as protexe dos ataques dos
depredadores.Antes de face-la sementeira preparémo-lo terreo (removendo o
substrato e engadindo unha capa de grava), e limparémo-lo parque de algas e
depredadores.

Cultivo do berberecho

A maior parte do berberecho producido en Galicia obtense da explotación dos
bancos naturais.Aínda así, existen parques nos que se levan a cabo os seguintes
labores de cultivo:

1) Conseguir semente a partir da producida no propio parque ou en
poboacións naturais.

2) Engorda-la semente en zonas protexidas da ondada e do vento, nun terreo
axeitado (area fina ou lama branca e graxenta) e cun nivel de marea axeitado.

A superficie do cultivo pódese cercar, mais, en calquera caso, débense eliminar
cada certo tempo os depredadores (fundamentalmente os cangrexos e estrelas de
mar).
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FOLLA DE AUTOAVALIACIÓN

¿Por que se chaman bentónicos os moluscos bivalvos?
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
¿Que factores son os máis importantes para un bo crecemento dos moluscos
bivalvos?
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
¿Por que desovan os moluscos na primavera ou no verán e non no inverno?
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
¿Por que é distinta a talla mínima da ameixa fina cá da ameixa babosa?
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................

Fai un esquema sobre a alimentación dos moluscos bivalvos.

31Módulo Producción - PARTE ESPECÍFICA - Marisqueo a pé 



¿Que son as larvas?
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
¿Que tarefas farías ti na túa praia para aumenta-la producción?
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
Indica as tallas mínimas dos moluscos máis abundantes da túa zona.
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
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¿Como nacen os percebes?

¿Que comerán os percebes?

E logo ¿como podemos ter
máis percebes?
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PERCEBE

Preguntas introductorias

a) OS CRUSTÁCEOS: ECOLOXÍA, ANATOMÍA E
BIOLOXÍA.

O percebe (de nome científico Pollicipes pollicipes) é un crustáceo que se atopa
pegado ás rochas en zonas moi batidas polo mar ó longo de todo o litoral galego.

Vive formando grupos, piñas ou moreas de individuos compostas de exemplares
que teñen distintos tamaños, ocupando tanto a zona intermareal como submareal
das rochas.

¿Como é un percebe?

No percebe podemos diferenciar dúas partes: o CAPÍTULO OU UÑA e o
PEDÚNCULO OU PÉ:

¿Como nacen os percebes?

¿Que comerán os percebes?
¿Respiran?

E logo, ¿como podemos ter
máis percebes?



A UÑA
A uña do percebe está formada por seis placas grandes e outras máis pequenas

unidas a xeito de dúas conchas ou escudos que se poden abrir e pechar polos lados.
Ten dúas funcións:
- Protexe-lo percebe dos depredadores.
- Impedir que se seque durante a baixamar.

Dentro da uña atopamos:
• O músculo aductor, que é o que abre e pecha a uña.
• Os cirros, que parecen pequenas plumiñas. Son en realidade as patas do animal,
pero, ó vivir pegado ás rochas, os cirros perderon a función de patas e sérvenlle
ó percebe para recolle-lo alimento da auga e levalo á boca.
• O aparato dixestivo, que comeza na boca, onde unhas pequenas pezas mastigan
o alimento, segue no esófago, estómago, intestino e remata no ano, por onde expulsa
os restos non aproveitados da dixestión.
• O aparato reproductor masculino, que está formado por dúas bolsas nas que
se producen os espermatozoides. Estas bolsas xúntanse nun tubo que chega ata o
pene, que é o encargado de transporta-los espermatozoides no momento da
reproducción.

O PÉ
É a parte do animal que se come.Ten unha cor escura e está formado por unha

pel máis dura a xeito dunha cota de malla cuberta de pequenas escamas. O pé
pódese encoller, estirar e moverse en tódalas direccións. Por medio del, os percebes
están pegados ás rochas durante toda a súa vida.

Dentro do pé atopamos:
• O aparato reproductor feminino, formado por dous ovarios que se xuntan nun
tubo que chega ó interior da uña. Nos ovarios fórmanse os óvulos, que serán
fecundados no momento da reproducción.
• As glándulas do cemento: son as encargadas de fabrica-la cola que mantén o
animal fixo ás rochas.
• A musculatura: a maior parte do pé está ocupada por músculos que lle
permiten ó percebe realiza-los seus movementos, formando así a parte carnosa
do animal.
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Tanto a lonxitude como o grosor do pé é diferente dependendo do lugar no que
se atope o percebe.Así...

... nos lugares onde o mar bate máis forte, o percebe é máis curto e groso e a
carne é máis consistente, polo que son os máis apreciados.

... nos lugares nos que a forza do mar é menor, como as fendas, os percebes son
máis longos e estreitos, teñen menos carne e máis auga no interior e a calidade é
menor.

¿Como é a vida do percebe?
Como tódolos demais animais, o percebe aliméntase, medra e reprodúcese.

A ALIMENTACIÓN DO PERCEBE
A alimentación do percebe está constituída polo fitoplancto e o zooplancto que

hai na auga mariña. Como a súa posición é fixa, ten que facer unha serie de
movementos para procura-lo alimento.Así, o percebe abre a uña, estende os cirros
e, movéndoos rapidamente, atrapa con eles o alimento. Logo os cirros ábrense cara
ó interior da uña, introducindo o alimento na boca do animal.

A RESPIRACIÓN
No percebe non hai ningún órgano

como as branquias dos peixes ou os nosos
pulmóns para respirar. Nestes animais a
respiración realízase por toda a superficie
do pé e a cara interna da uña,
principalmente na parte baixa dos cirros.

A REPRODUCCIÓN
A reproducción dos percebes é de tipo

sexual, é dicir, que se ten que produci-la
unión de óvulos e espermatozoides para
que naza un novo individuo. A esta unión
de óvulos e espermatozoides chámaselle
FECUNDACIÓN.

Os percebes son hermafroditas, o que quere dicir que cada un ten un aparato
reproductor feminino (no pé) e outro masculino (na uña), como xa vimos. Por este
motivo, poderiamos pensar que un só exemplar é quen de reproducirse por si só.
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Pero iso non é así, xa que os óvulos e os espermatozoides non maduran á vez, e o
percebe funciona como macho ou femia en momentos distintos.

Hai dúas épocas reproductivas:
A primeira, nos meses de febreiro, marzo e principios de abril, na que se

reproducen entre o 10 e o 20% dos exemplares adultos.
A segunda, que é a máis importante, comeza ó principio do verán e remata a

finais de outubro, participando nela tódolos adultos.

¿Como se realiza a reproducción?

A CÓPULA
No momento da reproducción, o percebe que funciona como macho estende o

seu pene e introdúceo no corpo do percebe que funciona como femia, depositando
os espermatozoides no interior da uña deste último.
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A FECUNDACIÓN
Unha vez realizada a cópula, o percebe que funciona como femia transporta os

óvulos producidos no ovario a unha bolsa chamada ovisaco, que se atopa na uña. Os
espermatozoides entran nesta bolsa, e prodúcese a fecundación.

A INCUBACIÓN
Nos ovos formados a partir da fecundación comeza a desenvolverse o futuro

percebe. Este é o período de incubación, que dura aproximadamente un mes.

A ECLOSIÓN
Pasado este tempo de incubación dun mes, rómpense as paredes do ovisaco e dos

ovos, saíndo as larvas de percebe ó mar.

AS LARVAS
Os primeiros individuos que se forman a partir do ovo son moi distintos dos

adultos. Chámanse larvas e viven nadando na auga. Pouco a pouco irán sufrindo
cambios ata toma-la forma do adulto.

A FIXACIÓN
Cando aparecen as glándulas de cemento nas larvas, estas deixan de nadar,

pegándose preferentemente ó pé dun adulto. Neste momento xa se transforman
nun percebe diminuto.

Paseniñamente, eses pequenos percebes móvense baixando ata a rocha, onde se
fixan definitivamente.

Como a lonxitude do percebe depende máis do lugar onde vive ca da súa idade,
non é axeitado relaciona-lo tamaño do percebe coa súa madurez sexual. Pero o que
si está relacionado coa madurez do animal é o ancho do capítulo. Así, diversos
traballos realizados demostran que, cun ancho de 13,5 mm, os exemplares de
percebe xa se poden reproducir.
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LEMBRA QUE...
- O percebe é un crustáceo que vive pegado ás rochas en zonas moi batidas polo
mar.
- Ten dúas épocas de posta, e a principal é no verán.
- É hermafrodita e pasa por un período larvario.
- No momento da fixación, no que morren moitas larvas, prefire pegarse ó pé
dun adulto.

b) A EXPLOTACIÓN RACIONAL DESTE RECURSO:
EXPLOTACIÓN ROTATORIA, RAREO, ENTRESACADO,
CONSERVACIÓN DOS PERCEBES DA FRANXA
INFRALITORAL.

Se temos en conta o seu particular modo de vida e as súas características
biolóxicas, varias son as accións que podemos realizar na explotación do percebe
para consegui-lo maior rendemento posible sen esgota-los bancos naturais:

• Non extraer grandes cantidades de exemplares pequenos que aínda non se
reproduciron, permitindo que cheguen á madurez sexual para que haxa novos
desoves.

Na actualidade, o tamaño mínimo do percebe é de 4 cm de longo. Pola súa forma
de vida, ó agruparse en piñas, sempre haberá exemplares pequenos na captura do
percebe. Para sabermos se o lote é de talla legal, debe cumprirse ese requisito da talla
no 60% en peso do lote total.

• A EXPLOTACIÓN ROTATORIA: consiste en dividi-la área percebeira en varias
zonas ou tramos, abrindo cada un deses tramos en distintos momentos do ano,
mentres os restantes permanecen pechados. Con isto o que conseguimos é unha
extracción continuada durante toda a campaña, ó tempo que as pedras van
recuperando a súa poboación percebeira.
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• O ENTRESACADO: as crías do percebe teñen preferencia por pegarse no pé dos
adultos, como xa dixemos. Por iso é mellor non limpar totalmente as pedras coa
extracción, deixando grupos de percebes abondosos espallados pola superficie das
rochas. Está demostrado que a repoboación é así 10 veces maior ca se se raspa a
rocha por completo.

• OS RAREOS: cando hai moita cantidade de cría do percebe, prodúcese unha
gran competencia entre eles, tanto polo espacio como polo alimento. Como
resultado, atopámonos con exemplares de pouca calidade ou máis pequenos. Para
evitar isto, é conveniente sacar parte da cría deixando espacio para que o resto
medre axeitadamente.

• O RESPECTO DA ZONA SUBMAREAL: o percebe que vive nesta zona é unha
gran reserva de reproductores. Por iso é de gran importancia manter esta poboación
que, ano tras ano, asegura a repoboación continuada das rochas.

A COMPETENCIA DO PERCEBE
Nas mesmas pedras nas que vive o percebe hai outras especies animais, como os

mexillóns ou os arneiróns.Todas estas especies compiten entre elas polo espacio e
o alimento, de tal xeito que, despois de raspar totalmente unha rocha percebeira, os
primeiros que se pegan son os arneiróns e despois (case ó mesmo tempo) os
mexillóns e os percebes.

LEMBRA QUE...
Todo canto se faga polos bancos percebeiros-as explotacións rotatorias, os

entresacados ou o respecto polos percebes pequenos e polo percebe submareal é
unha garantía de conseguir unha productividade continuada e rendible deste
producto.

• A Orde do 6 de marzo de 2.000 regula a explotación do percebe como recurso
específico no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia.
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• ¿QUEN PODE IR Ó PERCEBE?: unicamente aquelas persoas que teñan a
certificación de percebeiros, que posúa o permiso habilitante correspondente para
o exercicio desta actividade e estean inscritos nun plan de explotación de percebe
aprobado para o ano que corresponda.

c) LEXISLACIÓN APLICABLE:

• Orde do 6 de marzo de 2000, pola que se regula a explotación do percebe
(Pollicipes pollicipes) como recurso específico no ámbito da Comunidade Autónoma
de Galicia.

• Orde do 8 de novembro de 2000, pola que se regula a obtención dos
certificados de cualificación necesarios para optar ós permisos de explotación de
mariscador a pé e de recursos específicos.
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FOLLA DE AUTOAVALIACIÓN 

¿Por que se chaman bentónicos os percebes?
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
¿Que factores son os máis importantes para un bo crecemento dos percebes?
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
¿Por que desovan os percebes na primavera ou no verán e non no inverno?
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
Fai un esquema do ciclo biolóxico do percebe.
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
¿Que medidas tomarías para obter unha productividade continuada e rendible
do percebe?
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
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¿Como nacen as navallas e
os longueiróns?
¿Que comerán as navallas
e os longueiróns?
¿Respiran?
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NAVALLA E LONGUEIRÓN

Preguntas introductorias 

a) A NAVALLA E O LONGUEIRÓN: ECOLOXÍA,
ANATOMÍA, BIOLOXÍA E PRINCIPAIS ESPECIES
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¿Que comerán as navallas
e os longueiróns?
¿Respiran?

¿Como nacen as navallas
e os longueiróns?

NAVALLA LONGUEIRÓN
NOME CIENTÍFICO Ensis ensis Ensis siliqua

OUTROS NOMES Anguillolo, carallete, longueirón novo Longueirón, meixán

FORMA EXTERNA Concha alongada e curva Concha moi alongada e recta

ZONA Intermareal e submareal Intermareal e submareal

TIPO DE CHAN Area fina Area fina

PROFUNDIDADE Prefire fondos de pouca profundidade, Dende a zona intermareal ata

dende o nivel de baixamar os 40 metros ou máis

a poucos metros

TAMAÑO LEGAL 7 cm 10 cm

Longueirón

Navalla



Entérranse verticalmente na area e deixan unha marca característica na
superficie en forma de oito.

A súa captura realízase de tres formas diferentes:

• A PÉ:
Faise na zona intermareal.A arte legalmente permitida é a fisga, que é unha

variña recta duns 60 cm de lonxitude que ten un pequeno arpón no seu extremo.
Unha vez que se detecta o burato que deixa o longueirón na area, introdúcese a
fisga. O longueirón pecha entón as súas valvas e queda prendido nela, permitindo
deste xeito a súa extracción.

• A MERGULLO EN APNEA:
Descendendo a pulmón libre (lembremos que está permitido o uso de traxe de

goma con complementos como gafas, aletas, tubo respirador e cinto con pesas), o
mariscador ou mariscadora recolle o exemplar que está soterrado na area,
empregando os dedos con moita habilidade.

• A FLOTE:
Para a captura destas especies non se pode emprega-lo rastro de vara nin o

raño. Pola capacidade que teñen para escapar, só é posible a súa captura co
chamado “can de navalla” ou “endeño remolcado”. Sen embargo, a utilización
desta arte está prohibida, agás que estudios biolóxicos aconsellen a súa utilización,
caso no que aparecerán regulados a través do Plan de Explotación aprobado pola
Consellería de Pesca, Marisqueo e Acuicultura.

As capturas obtidas mediante o sistema de mergullo son as de mellor calidade,
permitindo unha boa recuperación do recurso, dadas as limitacións que impoñen
as condicións físicas do mergullador ou mergulladora, a climatoloxía das augas e a
habilidade do mariscador ou mariscadora para extrae-los exemplares.
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ESPECIES SEMELLANTES

O LONGUEIRÓN VELLO E O NAVALLÓN

O longueirón vello é unha especie de menor calidade cás navallas, que
normalmente se prepara en conserva.

O navallón é unha especie pouco abondosa que se comercializa só mesturada
con navallas e longueiróns.
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LONGUEIRÓN VELLO NAVALLÓN
NOME CIENTÍFICO Solen marginatus Pharus legumen

OUTROS NOMES Anguillolo negro, berberecho, espadín,

longueirón, meixán, navalla

FORMA EXTERNA Alongada e recta Concha alongada e redondeada 

nos extremos

ZONA Intermareal, baixa e submareal Submareal

TIPO DE FONDO Area limpa ou lamacenta Area fina

TAMAÑO LEGAL 8 cm

Longueirón vello

Navallón



FOLLA DE AUTOAVALIACIÓN 

¿Por que se chaman bentónicos a navalla e o longueirón?
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
¿Que factores son os máis importantes para un bo crecemento da navalla e o
longueirón?
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
Indica as tallas mínimas da navalla e do longueirón.
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
Cita as tres diferentes formas da captura da navalla e do longueirón.
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
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NORMATIVA APLICABLE

Lei 6/1993 do 11 de maio, de pesca de Galicia. (DOG nº 101, luns, 31 de maio
de 1993).

Decreto 425/1993, do 17 de decembro, polo que se refunde a normativa vixente
sobre o permiso de explotación para exerce-la actividade pesqueira e
marisqueira. (DOG nº 13, xoves, 20 de xaneiro de 1994). Corrección de
erros, DOG nº 36, 22 de febreiro, 1994.

Orde do 31 de maio de 1995 pola que se regula a expedición e revalidación do
permiso de explotación para exerce-la actividade pesqueira e marisqueira.
(D.O.G. nº. 125, venres, 30 de xuño de 1995). Corrección de erros, D.O.G.
nº. 220, 16 de novembro, 1995.

Decreto 424/1993, do 17 de decembro, polo que se aproba a actividade pesqueira
e das artes e aparellos de pesca permisibles en Galicia. Capítulo X: artes
dedicadas á captura de moluscos bivalvos, equinodermos e crustáceos
cirrípedos (DOG nº. 13, xoves, 20 de xaneiro de 1994). Corrección de erros:
DOG nº. 36, 22 de febreiro de 1994.

Decreto 423/1993, do 17 de decembro, polo que se refunde a normativa vixente
en materia de marisqueo, extracción de algas e cultivos mariños (DOG nº.
13, xoves, 20 de xaneiro de 1994). Corrección de erros: DOG nº. 36, 22 de
febreiro de 1994.

Orde pola que se aproban os plans de explotación anual para cada campaña.

Orde do 15 de novembro de 1992, pola que se regulan os tamaños mínimos de
extracción e comercialización de diversas especies de peixes, moluscos,
crustáceos e equinodermos (DOG nº. 53, xoves, 18 de marzo de 1993).
Corrección de erros: DOG nº. 84, 5 de maio de 1993.

Lei 6/1991, do 15 de maio, de infraccións en materia de protección de recursos
marítimo-pesqueiros. DOG nº. 99, luns 27 de maio de 1991.

7Módulo Producción - PARTE ESPECÍFICA - Marisqueo de navalla e longueirón por mergullo en apnea



Decreto 426/1993, do 17 de decembro, polo que se refunde a normativa vixente
de desenvolvemento de determinados preceptos da Lei 6/1991, do 15 de
maio, de infraccións en materia de protección de recursos marítimo-
pesqueiros. DOG nº. 13, xoves, 20 de xaneiro de 1994. Corrección de erros:
DOG nº. 36, 22 de febreiro de 1994.
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¿Como funciona unha
Confraría?
¿Cales son as vantaxes
de formar unha Agrupación?
¿Quen pode ser socio
dunha Confraría?
¿Por que temos que estar
organizadas?
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¿Como elixímo-la
Xunta Directiva?
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ORGANIZACIÓN - I

6.-A ORGANIZACIÓN

6.1.- Introducción

Neste módulo imos ve-la importancia que ten a organización no sector
marisqueiro e cal é o camiño que compre seguir para que unha rganización teña
éxito. Para iso, o primeiro que temos que coñecer é con qué e ónde traballamos.
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¿Cales son as vantaxes
de formar unha

agrupación?

¿Quen pode ser socio
dunha confraría?

¿Por que temos que estar
organizadas?

¿Como elixímo-la xunta
directiva?

¿Como funciona unha
confraría?



Así, sabemos que o noso traballo consiste en recoller marisco na praia. Pero iso
non abonda. Hai algo máis que é fundamental no marisqueo: “a propiedade
sobre o marisco téñena aquelas persoas autorizadas (é dicir, con PERMEX)
que se comprometan a traballar no sector, sen esquecer que falamos dun
producto que está en zona de todos: A PRAIA. Polo tanto, o que vai facer
noso o marisco é o noso traballo”.

De aquí podemos sacar dúas leccións moi importantes:
Primeira: que o marisco é propiedade do conxunto das mariscadoras, motivo

polo que imos ter que traballar xuntas.
Segunda: que para conseguir mellorar no noso traballo é preciso traballar dun

xeito organizado.

A resposta a estas preguntas de ¿POR QUE TEMOS QUE ESTAR
ORGANIZADAS? e ¿COMO NOS ORGANIZAMOS? verémola ó longo deste módulo,
no que falaremos arreo do funcionamento dunha agrupación de mariscadoras.

6.2.- ¿Que entendemos por organización?

Non é doado responder a unha pregunta como esta, sobre
todo se reparamos en que podemos falar de organización

referíndonos a moitas cousas: a unha empresa, a unha asociación
deportiva, a unha asociación de pais, etc. Por este motivo,
falaremos de organización soamente dentro do sector
marisqueiro, no que buscaremos respostas a preguntas como:

¿QUE É A ORGANIZACIÓN? A organización é un grupo
de mariscadoras que se unen para satisfacer, entre todas, as
súas necesidades, apoiándose unhas ás outras como
colectivo e traballando segundo unhas normas que elas

mesmas establecen democraticamente.

¿CALES PODEN SE-LAS NECESIDADES DAS
MARISCADORAS? Entre outras, podemos destaca-las seguintes:
ter un traballo estable; un salario digno; estar representadas no
sector; etc.
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¿QUE É UN COLECTIVO? É un tipo de organización como pode se-la
agrupación. Nun colectivo xúntanse persoas, materiais e cartos, co fin de sacarlle a
todo o maior proveito posible.

¿QUE É A XESTIÓN DEMOCRÁTICA? Xestionarse democraticamente quere dicir
traballar con igualdade de dereitos e de obrigas, poder participar e ter dereito a
votar cando hai que tomar unha decisión.

6.3.- ¿Que necesitamos para traballar xuntas?

Cando o noso traballo non só depende de nós, senón que o temos que facer
xunto con outras persoas, é necesario marcar unhas normas e un xeito de traballar
para todas. Estas normas e esta maneira de realiza-lo noso traballo tense que ver día
a día: en respecto, en eficacia no traballo, en orde nas tarefas, en colaboración...
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Pero traballar xuntas significa algo máis que todo iso. O feito de estar coas
compañeiras supón:

TER CONFIANZA ENTRE NÓS: crer ou te-lo convencemento mutuo de non ser
defraudada ou explotada polos outros membros do colectivo de mariscadoras.

COOPERAR NO TRABALLO: ter
boa vontade para que, unindo os

esforzos de todas, poidamos
atopar solucións ós problemas
que xurdan dentro do
colectivo de mariscadoras.
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MANTER UNHA BOA
COMUNICACIÓN: temos que
conseguir que todo o grupo
teña sempre unha
información clara e precisa.
Estarmos ben informadas é
imprescindible para
participar no grupo. É dicir,
temos que saber qué facer e
por qué hai que facelo.

ATOPAR METAS COMÚNS: significa
establece-las metas, os
obxectivos que queremos

conseguir co noso traballo
(a ónde queremos chegar).

Isto é moi importante,
porque “só se
sabemos a ónde imos,
saberemos se xa
chegamos ou non”.
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Logo, ESTAR ORGANIZADAS significa traballar tendo en conta todas esas
actitudes que acabamos de ver, seguindo as normas que nós mesmas establecemos
e que nos serven de guía.

6.4.- ¿Que queremos conseguir traballando xuntas no
marisqueo?

As nosas metas, os obxectivos que desexariamos acadar co marisqueo
organizado, poden ser, entre outros:

• Xestionar ou traballar con xeito os recursos do mar para conseguir
que o marisqueo sexa unha profesión digna e estable.
• Aumenta-la producción dos bancos naturais, co que conseguiremos
ó mesmo tempo, gañar máis cartos co noso traballo.
• Ser nós quen propoñámo-los nosos propios plans de explotación,
para poder así controla-lo marisqueo da nosa zona.
• Organiza-los traballos que se necesitan facer en cada momento.
• Representar, defender e promociona-los nosos intereses.
• Formarnos no noso traballo, porque, “temos que aprender todo aquilo que
mellore as condicións e a satisfacción polo traballo que facemos”.
• E, ademais, todo aquilo que ti estas pensando.
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6.5- ¿Como o podemos conseguir? Normas e
participación.

O certo é que, ás veces, as cousas non se conseguen soamente con boas
intencións, senón que se precisa dunha planificación, que ten que pasar por:

1º.- ELABORAR UNHAS NORMAS PARA QUE NOS GUÍEN: para que estas
normas sexan o noso regulamento interno, teñen que ser debatidas e decididas
consensuadamente (CONSENSUAR significa tratar de tomar decisións que non
prexudiquen a ninguén), tratando como mínimo os seguintes temas:

•  Os dereitos e os deberes das mariscadoras.
•  As funcións e as responsabilidades de cada unha.
•  O réxime disciplinario: faltas e sancións.
•  O réxime económico: prezos, facturación, cotas, investimentos, etc.

Antes de ser votadas e aprobadas pola maioría, estas normas teñen que ser
coñecidas e entendidas por tódalas mariscadoras.

2º.- POLO COMPROMISO A PARTICIPAR NO TRABALLO E A COLABORAR COAS
DEMAIS MARISCADORAS, porque “non podemos deixar en mans doutros os
nosos asuntos, e logo reclamar se as cousas non van ben”.
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Nos seguintes cadros, imos estudia-las consecuencias de que exista ou non
participación por parte de tódalas mariscadoras.

EXISTE PARTICIPACIÓN CANDO:

- Votamos.
- Asistimos ás reunións.
- Dámo-la nosa opinión nas reunións.
- Participamos na planificación dos traballos.
- Participamos nos traballos.
- Colaboramos nos gastos pagando as cotas.
- E outras vantaxes que ti sabes.

A  PARTICIPACIÓN É
MÍNIMA CANDO:

- A directiva non ten as metas claras.
- A directiva cre que o sabe todo.
- Non hai líderes.
- A organización funciona mirando ó
pasado.
- Non se teñen en conta as liberdades
das persoas e non se respectan as
opinións diferentes.
- A directiva é autoritaria.
- E cando hai outros inconvenientes
que ti sabes.
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6.6.- ¿Quen decide sobre os temas máis importantes
para a agrupación? A asemblea.

Os socios de calquera organización participan na toma de decisións. E para
decidir e tomar decisións, tódolos socios -neste caso as mariscadoras- se reúnen en
asemblea. Polo tanto, diremos que “na asemblea é onde se expresa a
vontade das socias”.

Nos seguintes cadros imos explicar cáles son as funcións e os tipos de
asemblea que poden face-lo colectivo de mariscadoras:

FUNCIÓNS:
• Marca-los obxectivos e as estratexias da organización.
• Elixi-los cargos da xunta directiva.
• Aproba-lo regulamento interno.
E todos aqueles temas de relevancia para a nosa organización.
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TIPOS:

• ORDINARIA: Terá lugar unha vez ó ano para tratar, como pouco, a xestión
económica da nosa agrupación durante o ano, así como a aprobación das contas.

• EXTRAORDINARIA: Realizarase cantas veces sexa necesario, pero sempre ten
que ser convocada cando se traten temas nos que sexa precisa a colaboración e a
decisión de todas.

6.7.- ¿Como se planifican as reunións?

Sabido é que, ás veces, cando a xente se “reúne” para tomar acordos, aparecen
continuas disputas e hai falta de entendemento. Nos máis dos casos, iso sucede
porque, xa de entrada, non se teñen claros certos asuntos como son: ¿para que
facémo-la reunión?, ¿que temas imos tratar?, ¿quen vai dirixi-los debates para que
se desenvolvan correctamente?… Todo iso pode aprenderse, e o noso deber é
sabelo se verdadeiramente queremos progresar e toma-las rendas do noso destino
profesional.

Así, antes de reunírnos, debemos ter claros os seguintes puntos:

1. OS ASUNTOS QUE IMOS TRATAR
NA REUNIÓN E OS OBXECTIVOS QUE
QUEREMOS ACADAR (qué se pretende
conseguir coa reunión). Ás veces
convén elixir poucos temas para
tratalos a fondo.
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2. O AMBIENTE:
temos que elixir un
lugar para face-la
reunión que nos
permita traballar en
boas condicións, con
espacio suficiente,
situando as
participantes de xeito
que poida haber unha
boa comunicación e
sen que nos
interrompan de fóra.

3. HORARIO E DURACIÓN: a hora sinalada para o comezo da reunión debe se-la
máis cómoda para as participantes, e a duración non debe pasar das dúas horas.

4. CONVOCATORIA: temos que facer unha convocatoria da reunión na que se
expliquen claramente os seus motivos e obxectivos. Debemos conseguir que as
mariscadoras teñan interese en participar nesa reunión, porque os temas que se
van tratar son importantes para elas.

5. PUNTUALIDADE: debemos inicia-la
reunión á hora sinalada na convocatoria.

6. PARTICIPACIÓN: a persoa que
conduce ou dirixe a reunión ten que
preocuparse de que todo o mundo
participe, e deberá manter un ambiente de
cordialidade.
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7. CONTROLA-LA REUNIÓN: tamén deberá procurar controla-lo tempo, evitar
que haxa críticas persoais, solucionar conflictos e segui-la orde do día.

8. ACORDOS: é importante que os acordos e as decisións que se toman na
reunión queden por escrito nunha acta, que ten que ser firmada pola presidenta e
pola secretaria ó finaliza-la reunión.

9. PECHE: a reunión ten que terminar á hora fixada, e rematar cun resumo dos
acordos.

10. AVALIACIÓN: temos que ve-los resultados que acadamos coa reunión e
comparalos cos que tiñamos previstos antes de comeza-la asemblea.

Hai dúas ferramentas moi importantes para conseguir que as reunións arriben a
bo porto: o papel do moderador e a toma de decisións.
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Ferramentas clave nas asembleas

FAVORECE-LA TOMA DE DECISIÓNS...

- Procurando que todas fagan sabe-la súa opinión.
- Atender a tódalas opinións: delas sairán as alternativas.
- Discuti-las vantaxes e inconvenientes de cada alternativa.
- Chegar a unha proposta final que integre as ideas de todo o mundo.

FUNCIÓNS DA MODERADORA NA REUNIÓN...

- Ó comezo da reunión, agradece a asistencia de todas e presenta os temas que
se van tratar e a orde na que se tratarán.
- Durante a reunión, a moderadora...

1. Esixe que se respecten as quendas de palabra.
2. Esixe que se levante a man e que se lle pida quenda para falar.
3.Anima a todas a expresa-la súa opinión.
4. Non deixa nada sen discutir, e controla o grupo para que se tomen as
decisións.
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6.8.- A xunta directiva

Como non todas podemos leva-lo temón da nosa agrupación, debemos elixir
de entre nós a aquelas mariscadoras que consideremos como as máis axeitadas
para que nos representen. Esas mulleres (as nosas representantes) forman a xunta
directiva, que é por iso o órgano de goberno e dirección da agrupación.A misión
da xunta directiva é executa-las decisións que antes tomaramos todas xuntas na
asemblea.
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¿QUEN DECIDE A ÓNDE
VAI O BARCO? 
TODAS

¿QUEN LEVA O TEMÓN?
A XUNTA DIRECTIVA



AS FUNCIÓNS QUE TEN QUE REALIZA-LA XUNTA DIRECTIVA SERÁN, ENTRE

OUTRAS, AS SEGUINTES:

•  Planifica-la consecución dos obxectivos.
•  Presupostar, distribuír e asigna-los recursos económicos dispoñibles.
•  Prepara-las actividades e os traballos da organización.
•  Controla-la execución do que estaba previsto.
•  Solucionar problemas.
•  Comunicar, transmitir a tódolos membros da organización as accións e
acontecementos que van xurdindo no sector e, en concreto, na agrupación.
•  Motivar, estimula-las persoas para que participen na xestión e no
desenvolvemento de tódolos traballos.
•  Xestionar, executa-las decisións tomadas na asemblea.
• Representa-la agrupación ante a xunta, a confraría, etc.
• E calquera outro que a asemblea decida.

A XUNTA DIRECTIVA, ESTARÁ COMPOSTA POLAS SEGUINTES PERSOAS:

- A PRESIDENTA: que representará á agrupación ante terceiras persoas,
organizará os traballos, ordenará os pagos, convocará e moderará as xuntanzas, e
realizará tamén outras funcións que lle encomende a asemblea.

Por todo iso, a persoa que elixamos como presidenta debe ser responsable,
honesta e honrada, ter capacidade de organización e saber tratar coa xente.
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- A VICEPRESIDENTA: as súas funcións serán as de colaborar coa presidenta e a
de substituíla cando estea ausente; debe reunir tamén as calidades que sinalabamos
para a presidenta.

- A SECRETARIA: as súas funcións serán, entre outras, as de realizar tarefas
administrativas, levantar, redactar e firmar actas.A secretaria debe ser ordenada e
responsable.

- AS VOCAIS: representan ás socias, encargaranse de distintos traballos segundo
as súas calidades e habilidades.Teñen que ser capaces de motivar, te-la confianza
do grupo e ser solidarias.

6.9.- ¿Como  elixímo-la xunta directiva? 

Como xa dixemos, tódalas mariscadoras formamos parte da asemblea. E é
precisamente a asemblea quen elixe á xunta directiva. Estas mulleres que nós
escollemos para representarnos na directiva estarán nela por un período de 4 anos.
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E, ¿como as eliximos? Mediante unhas eleccións que realizamos na nosa
agrupación, eleccións que se fan de acordo cunhas normas -as normas
electorais-.

Esas normas electorais tenas que elaborar un grupo de mariscadoras (a chamada
comisión electoral), que ten as seguintes funcións:

- Face-las normas electorais, é dicir: decidir quén pode elixir e cáles son os
dereitos das electoras, quén pode ser elixida, cáles son os dereitos das candidatas,
proclama-las candidaturas, nomea-la mesa electoral e sinalar cómo se vai realiza-la
votación (que é secreta).

- Aproba-lo censo (formado polas mariscadoras que pertencen á agrupación).
- Recibi-las candidatas.
- Facer público o día da votación, a hora e o lugar no que vai ter lugar.

Unha vez aprobadas estas normas electorais, crearase a mesa electoral, que vai
se-la que presidirá as eleccións. Esta mesa estará composta pola mariscadora de
máis idade, a máis nova, a membro máis antiga da nosa agrupación e a que posúa
o cargo de maior rango.

6.10.- A planificación do traballo

Planificar é decidir anticipadamente o que imos facer. Pero antes de poñernos a
decidi-lo que faremos no futuro, debemos te-la información precisa para poder
toma-las decisións máis acertadas.

A planificación serviranos para orientarnos e para saber se logramos acada-las
metas e os obxectivos que ten a nosa agrupación, ademais de guiarnos no que
debemos facer en cada momento.

Dentro da planificación, podemos distingui-los plans que facemos a longo
prazo e a planificación que nos guía no día a día:
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a) Planificación a longo prazo: cada ano facémo-lo chamado plan de traballo,
no que se recollen por escrito temas de producción, de organización e de venda;
é dicir, no plan de traballo decidímo-lo seguinte:

• ¿Imos cultivar? ¿Que especies? ¿En que zonas?
• ¿Que zonas necesitan ser recuperadas?
• ¿Canto nos vai custa-la semente?
• ¿Canto imos gañar cultivando? -Deberiamos coñecer cánto gañaron as demais
agrupacións-.
• ¿A quen lle imos vender? - Deberiamos saber cáles son os compradores e se
pode haber outros interesados-.
• ¿A que prezo imos vender? -Deberiamos sabe-los prezos das demais
agrupacións-.
• ¿Que necesidades temos de formación? ¿Necesitamos contratar algún
especialista que nos asesore?.
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b) E dentro da planificación do día a día:

• ¿Onde imos traballar?
• ¿Como distribuímo-los traballos?
• ¿Facemos todas o mesmo ou especializámonos?.
• Outras cuestións.

6.11.- Diremos que o marisqueo está ben organizado
cando:

• As mariscadoras decidan qué traballos hai que facer e quen os vai facer.
• Decidan a qué prezos se venderá o marisco.
• Decidan en qué hai que investir para mellora-las condicións de traballo:
tractores, vestiario axeitado, semente, etc.
• Estudien con qué clientes queren traballar.
• Teñan unha xestión administrativa eficaz, para que en todo momento se teña
coñecemento de cánto se gaña ou perde e quén nos debe ou a quén se lle
debe.
• Se teña unha Seguridade Social que cubra posibles incidentes e garanta unha
estabilidade económica cando non se poida traballar (na xubilación).
• Se fomente a satisfacción das mariscadoras como traballadoras: con salarios
dignos, con formación, etc.
• Se promocione o noso marisco e se estudien formas de sacarlle máis
rendibilidade.
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6.12.- Formas asociativas dentro do sector marisqueiro

Tendo sempre en conta que o marisqueo é unha actividade económica e que é
a Xunta de Galicia a encargada de aproba-las normas, podemos desenvolve-lo
noso traballo baixo distintas formas organizativas:
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TIPOS PERSOAS QUE CAPITAL PARTICIPACIÓN
FORMAN PARTE

CONFRARÍA Variable - Segundo a lei

AGRUPACIÓN Mariscadoras con Variable Democrática

Permex e pertencentes 

a unha confraría 

ASOCIACIÓN Libre asociación Variable Democrática

COOPERATIVA Mariscadoras con 3.005 € Democrática

dereitos de concesión 

sobre a praia

EMPRESAS Variable 3.005 € En función da participación

CAPITALISTAS 60.101 € no capital social



¿Como funciona unha
Confraría?
¿Cales son as vantaxes
de formar unha Agrupación?
¿Quen pode ser socio
dunha Confraría?
¿Por que temos que estar
organizadas?
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¿Como elixímo-la
Xunta Directiva?
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ORGANIZACIÓN - II

7.- AS CONFRARÍAS

7.1.- A historia das confrarías

As confrarías e os gremios naceron hai centos de anos
como mostra de solidariedade entre os seus membros para a
defensa de intereses comúns á súa profesión.A principios
do século XX apareceron os pósitos de pescadores como
entidades modernas de crédito e formación; foron
transformados en confrarías no ano 1943 e mantiveron a
estructura mixta de traballadores-empresarios ata os nosos
días.

Actualmente colaboran coa Administración, e incluso
poden participar na elaboración das leis relativas á
ordenación do sector pesqueiro.

En resumo, as confrarías son institucións moi antigas que
souberon adaptarse ós cambios sociais sen perde-la súa
identidade, evolucionando cara a formas máis xustas e
participativas de asociacionismo profesional.
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¿Cales son as vantaxes
de formar unha

agrupación?

¿Quen pode ser socio
dunha confraría?

¿Por que temos que estar
organizadas?

¿Como elixímo-la xunta
directiva?

¿Como funciona unha
confraría?



7.2.- ¿Que son as confrarías?

Son organizacións de profesionais do mar que se asocian libremente para
defende-los seus intereses.

As confrarías teñen as súas propias normas de funcionamento. Estas normas non
poden contradici-las leis, e están recollidas nos estatutos.

As confrarías teñen unha parte pública (colaboración e consulta coa
Administración) e unha parte privada (organización e comercialización da
producción).

A Administración tutela as confrarías, é dicir, coida de que estas cumpran as
normas.

7.3.- Os estatutos

a) ¿Que son?

Os estatutos son as normas de funcionamento da confraría.
Son elaborados, aprobados e modificados polos propios socios.
Para que sexan válidos, teñen que ser ratificados e rexistrados pola Consellería

de Pesca e Asuntos Maritimos.
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b) ¿Que inclúen?

• O domicilio da confraría e o
territorio que abrangue.

• A composición dos órganos
rectores e as normas para elixi-los

seus membros.
• A forma en que se levarán as

contas e cómo se vai financia-la
confraría.
• Os dereitos e deberes dos socios.
• Cáles son os bens da confraría.

7.4.- As funcións das confrarías

Informan e asesoran ós seus socios sobre as
leis que lles afectan.

Actúan como oficinas públicas nas
que se rexistra e tramita a
documentación dirixida á
Administración autonómica.

Facilitan a formación dos seus
socios.

Son consultadas pola
Administración e dan a súa
opinión sobre asuntos que lles
afectan.

Velan polo cumprimento da
lexislación pesqueira.

Son responsables da vixilancia das
zonas que lle fosen encomendadas para a súa explotación.

Organizan a producción, é dicir, fan os plans de explotación e
controlan o acceso ó recurso.

Organizan a comercialización: concentran a oferta e regulan os prezos.
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Para cumprir tódalas súas funcións, as confrarías poden formar dúas seccións:
• SECCIÓN DE ORIENTACIÓN.
• SECCIÓN DE ORGANIZACIÓN DA PRODUCCIÓN.

En tódalas confrarías existe a sección de orientación.
Pódese crea-la sección de organización da producción se así o decide a maioría

absoluta dos membros da xunta xeral. Ocuparíase de face-los plans de explotación
e dar saída á producción, concentrando a oferta e regulando os prezos.

Cada unha das seccións da confraría debe ter un responsable.
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7.5.- Os socios

a) ¿Quen pode ser socio?

Tódalas persoas (físicas ou xurídicas) que voluntariamente se asocien, sempre e
cando desenvolvan unha actividade empresarial ou laboral dentro do ámbito
territorial da confraría coa correspondente autorización administrativa para a
extracción de recursos mariños vivos.

Non se pode ser membro de dúas confrarías ó mesmo tempo.

Os pensionistas do sector poden seguir sendo socios, pero non poderán votar
nin seren elixidos agás que sigan desempeñando unha actividade empresarial.

Dentro da confraría os socios encadraranse, segundo a súa condición, na
sección de traballadores ou na de armadores.

b) ¿Cales son os dereitos e deberes dos socios?
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DEREITOS DEBERES
Elixir e ser elixido para postos de Cumpri-lo disposto nos estatutos.

responsabilidade e dirección dentro da confraría.

Participar en tódolos actos e xuntanzas ós que Cumpri-los acordos dos órganos de goberno.

deban ser convocados.

Solicitarlle ó cabido información sobre as contas, Actuar de boa fe, non obstaculizando o normal 

o patrimonio, o funcionamento e as actuacións funcionamento da confraría.

da confraría que lles afecten.

Facerlles propostas ós seus representantes. Outros que aparezan nos estatutos.

O incumprimento dos deberes pode ocasionar unha sanción, pero en ningún caso se pode perder ningún dos

dereitos sen que exista un expediente sancionador.



7.6.- Os órganos rectores

¿CALES SON?
A XUNTA XERAL
O CABIDO
A PATROA OU PATRÓN MAIOR
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7.6.1.- A Xunta Xeral

A) ¿QUE É?

É o órgano superior de goberno e decisión da confraría.
Nela deben estar representados tódolos sectores.
Os acordos que toman afectan a tódolos socios.
Os membros da xunta xeral elíxense entre tódolos socios da confraría, por un

período de catro anos, e poden ser reelixidos na seguinte votación-sufraxio.
A patroa (ou patrón) maior preside a xunta xeral.

B) ¿CALES SON AS SÚAS FUNCIÓNS?
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7.6.2.- O cabido ou comisión permanente

A) ¿QUE É?

É o órgano de goberno e xestión da confraría.

ESTÁ FORMADO POR:
A patroa ou o patrón maior
As/os vicepatroas ou vicepatróns
A/O secretaria ou secretario da confraría
Un mínimo de 6 e un máximo de 12  vocais, e deben ser sempre un número par.

A metade dos membros do cabido serán traballadores, e a outra metade,
armadores.

Os membros do cabido son elixidos pola xunta xeral ou asemblea por un
período de catro anos. Poden ser reelixidos.

O cabido estará presidido pola patroa ou patrón maior asistida polas
vicepatroas ou vicepatróns.

B) ¿CALES SON AS SÚAS FUNCIÓNS?

Dirixir e realiza-las actividades necesarias para que a confraría funcione
normalmente.
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7.6.3.- A patroa ou patrón maior

A) ¿QUEN É?

É o representante da confraría.
Será elexido entre os membros da xunta xeral. O seu cargo é incompatible

con outro nos órganos de goberno, seccións ou agrupacións da confraría.
As vicepatroas (ou vicepatróns) maiores, en función da súa orde (primeira ou

segunda), substitúen á patroa ou patrón maior no caso de ausencia ou
enfermidade e en casos de vacante ata que se realice a nova elección.

A vicepatroa (ou vicepatrón) primeira será a presidenta da agrupación de
empresarios ou traballadores distinta da da patroa ou patrón maior.

A vicepatroa (ou vicepatrón) segunda será a presidenta da agrupación de
empresarios ou traballadores á que pertenza a patroa ou patrón maior.

B) ¿CALES SON AS SÚAS FUNCIÓNS?

9Módulo Organización - PARTE COMÚN



7.7.- As eleccións na confraría

Nas eleccións da confraría elíxense aqueles socios que van formar parte dos
órganos rectores.

A) ¿QUE PASOS SE DAN ANTES DA CELEBRACIÓN DAS ELECCIÓNS?
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B) ¿QUE FAI A COMISIÓN ELECTORAL?

11Módulo Organización - PARTE COMÚN



C) ¿QUEN FORMA A MESA ELECTORAL?

• Un presidente, que será a patroa ou patrón maior.
• Catro vocais, que serán os traballadores de maior e menor idade e os

armadores de maior e menor idade.
• A secretaria ou secretario da confraría.

D) ¿QUE FAI A MESA ELECTORAL?

• Preside as votacións.
• Realiza o escrutinio.
• Resolve as reclamacións que se produzan sobre as votacións e o escrutinio.
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8.- A AGRUPACIÓN DE
MARISCADORAS

Está formada polos socios da confraría que se dedican á mesma modalidade de
traballo e que se asocian para defende-los seus intereses económicos e
profesionais.

8.1.- ¿Para que se crea?

• Para aumenta-lo benestar económico e social dos seus membros.
• Para aumenta-la producción dos bancos naturais.
• Para acadar unha maior formación profesional dos seus membros.
• Para propoñe-lo plan de explotación de cada campaña.

ESCTRUCTURA DA AGRUPACIÓN
• Asemblea xeral
• Xunta directiva
• Presidente ou presidenta
• Secretario/a
• Tesoureiro/a

ASEMBLEA XERAL
• Constitúena a totalidade de membros do sector con voz e voto.
• Está presidida polo patrón maior ou en caso de ausencia polo presidente da

agrupación.
• Os acordos son aprobados pola maioría ou maioría cualificada segúndo os casos.
• Reunirase, polo menos, unha vez ó ano.
Aproba o plan de actuación da agrupación, o orzamento, as contas anuais, a

xestión económica, etc.

XUNTA DIRECTIVA
• Está composta por un mínimo de cinco membros.
• O presidente é o que obtivo o maior número de votos na elección de

membros da xunta directiva.
• A duración do mandato é de catro anos.
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• As reunións celébranse unha vez ó mes ou cando o solicite o patrón maior, o
presidente ou a maioría dos seus vocais.

PRESIDENTE
• O mandato do presidente terá unha duración de dous anos.
• Preside as reunións da asemblea xeral, cando non o faga o patrón maior.
• Asiste a tódalas reunións, actos e convocatorias relacionadas coa agrupación.
• Poderá percibir unha gratificación polos traballos realizados se o aproba a

xunta xeral e é ratificada pola asemblea xeral

SECRETARIO
• Participa nas reunións da xunta directiva e da asemblea xeral con voz pero sen

voto.

TESOUREIRO
• Elaborará a memoria económica do ano rematado.
• Asinará, xunto co patrón maior e co presidente da agrupación, a autorización
da disposición de fondos da conta da agrupación.

8.2.- ¿Cales son os pasos para formar unha agrupación?
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9.- AS ORGANIZACIÓNS DE
PRODUCTORES PESQUEIROS
(OPP)

9.1.- ¿Que son?

Son organizacións formadas voluntariamente polos productores ou asociacións
de productores.

9.2.- ¿Para que se crean?

• Para explota-los recursos de forma racional (elaborando plans de capturas).
• Para mellora-las condicións de venda da producción: concentra-la oferta, fixar

prezos de retirada, normas de calidade, etc.



9.3.- ¿Que é necesario para formar unha OPP?

• ORGANIZACIÓNS DE PRODUCTORES PESQUEIROS: xustificar que se vende,
alomenos, o 15% da producción da especie ou grupo de especies para a que se
solicita o recoñecemento.

• ORGANIZACIÓNS DE PRODUCTORES DE ACUICULTURA: xustificar que se
vende, plo menos, o 25% da producción da especie ou grupo de especies para a
que se solicita o recoñecemento.

A Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos é competente para recoñece-las
organizacións de productores no ámbito da Comunidade Autónoma, e o
Ministerio de Agricultura e Pesca ten competencia para recoñecer organizacións
de productores no ámbito nacional.

9.4.- ¿Que inclúen os estatutos da OPP?

• Quén pode ser socio (a asociación é libre e voluntaria) e cáles son os seus
dereitos e deberes.

• O tempo mínimo de permanencia dentro da OPP: os membros que queiran
darse de baixa poden facelo despois de permanecer un mínimo de tres anos na
OPP.A baixa debe comunicarse con, alomenos, un ano de antelación.Tamén se
pode produci-la baixa por expulsión nos casos nos que así o recolla o
regulamento interno.

• A zona na que se vai realiza-la actividade de producción.
• Os órganos de goberno e as súas funcións.
• O réxime económico da OPP
• Qué sucederá no caso de que se disolva a OPP

9.5.- ¿Que se fai unha vez que estea recoñecida a OPP?

• Elabóranse os plans de capturas.
• Establécense normas de comercialización.
• Os membros contribúen con diñeiro a un fondo común que servirá para

regulamenta-lo mercado, establecendo prezos de retirada.
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10.- A CONSELLERÍA DE PESCA 
E ASUNTOS MARÍTIMOS

A Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos é un órgano da Administración da
Comunidade Autónoma.

10.1.- ¿Cales son as competencias de Galicia na pesca,
marisqueo e acuicultura?

• A ordenación pesqueira en augas interiores, marisqueo e acuicultura.
• As confrarías de pescadores.
• Os establecementos de almacenamento, manipulación, vendas e

transformación dos productos da pesca.



• As ensinanzas marítimo-pesqueiras, náutico-deportivas e o mergullo.
• Os portos non declarados de interese xeral do Estado.

10.2.- ¿De que órganos dispón para realiza-las súas
funcións?

Os órganos da Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos son: o Conselleiro, a
Secretaría Xeral e tres direccións xerais: Recursos Mariños, Estructuras Pesqueiras
e Mercados, e Innovación e Desenvolvemento; as delegacións territoriais e
comarcais, e os órganos colexiados.

No cadro que aparece a continuación podemos ve-la estructura dos distintos
órganos da consellería e as principais funcións de cada un deles.
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CONSELLERÍA DE PESCA
E ASUNTOS MARÍTIMOS

Conselleiro de Pesca
e Asuntos Marítimos

Servicio de Cooperación
Pesqueira

Servicio de Protección
de Recursos

Servicio de Busca e
Salvamento Marítimo e Loita

contra a Contaminación

SECRETARÍA XERAL

DIRECCIÓN XERAL DE
RECURSOS MARIÑOS

DIRECCIÓN XERAL DE
ESTRUCTURAS PESQUEIRAS E

MERCADOS DA PESCA

DIRECCIÓN XERAL DE
INNOVACIÓN E

DESENVOLVEMENTO
PESQUEIRO

CENTRO DE CONTROL
DO MEDIO MARIÑO

DELEGACIÓNS
TERRITORIAIS

Servicio de Planificación

Servicio de Persoal e
Coordinación Administrativa

Servicio de Xestión
Orzamentaria e Contratación

Servicio de Supervisión e Control

Intervención Delegada Asesoría Xurídica

Servicio Técnico Xurídico

Servicio de Marisqueo

Servicio de Acuicultura

Servicio de Pesca

Servicio de Usos do Litoral

Servicio de Asesoría Técnica

Servicio de Flota

Servicio de Desenvolvemento
e Modernización do
Tecido Productivo

Servicio de Xestión
das Axudas Estructurais

Servicio de Análise e
Estudios de Mercado

Servicio de Pomoción
e Mellora da Calidade

dos Productos Pesqueiros

Cento de
Investigacións

Mariñas (CIMA)

Servicio de Desenvolvemento
Pesqueiro

Centros de
Formación

Servicio de Fomento da
Organización Sectorial

Servicio de Coordinación
e Xestión da

Investigación Mariña

Servicio de Estudios
Pesqueiros

(con rango de dirección xeral)

delegacións territoriais
Lugo

A Coruña
Pontevedra

delegacións comarcais
Ferrol

Ribeira
Carril

PontevedraSecretaría

Servicio de Recursos Mariños

Servicio de Estructuras e
Mercados da Pesca

Servicio de Usos do Litoral

Subdirección Xeral de Recursos
Humanos e Coordinación  Administrativa

Subdirección Xeral de Xestión
Orzamentaria e Contratación

SDX de Recursos Mariños SDX de Xestión Administrativa
e Usos do Litoral

Subdirección Xeral de
Estructuras Pesqueiras

Subdirección Xeral de
Mercados da Pesca

Servicio de Ensino e
Titulacións Náutico

Pesqueiras

SDX de Ensino e
Desenvolvemento Pesqueiro

SDX de Xestión e
Investigación Mariña

SDX de Cooperación
Pesqueira Internacional

SDX de Control, Salvamento Marítimo
e Loita contra a Contaminación



FOLLA DE AUTOAVALIACIÓN

1.- Sinala cál sería o xeito máis apropiado para que as mariscadoras nos
organizasemos.

■■ Por zonas.
■■   Por traballos.
■■   Por quendas.
■■   Outras.

2.- Reflexiona sobre os problemas que na actualidade están a impedi-lo
desenvolvemento do marisqueo na túa zona e expón aquelas medidas que cres
que mellorarían a situación ou arranxarían o problema.

■■   Furtivismo.
■■   Individualismo (cadaquén vai polo seu lado).
■■   Prezos baixos.
■■   Outros.

3.- Indica cáles son as fontes de financiamento que pode te-la agrupación.
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................

4.- Sinala cómo podemos distribuí-los ingresos da venda do marisco e cál sería
o mellor xeito, segundo a túa opinión:

■■   Por mariscadora en función da producción que saque cada unha.
■■   A partes iguais.
■■   En función das horas traballadas (sementando, no desdobramento, na 

limpeza, na selección, etc.).
■■   Outros.
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5.- Decide se as frases que seguen son verdadeiras ou falsas:

■■   a) Tódolos profesionais do marisqueo dunha zona están obrigados a 
asociarse á confraría.

■■   b) Unha confraría pode funcionar sen estatutos.
■■   c) As confrarías son responsables da vixilancia das zonas que lle foron 

encomendadas para a súa explotación.
■■   ch) Tódolos xubilados poden ser socios con voz e voto.
■■   d) Non se pode ser socio de dúas confrarías á vez.
■■   e) Non tódolos sectores teñen que estar representados na xunta 

xeral da confraría.
■■   f) O cabido está formado pola patroa ou patrón maior, as/os 

vicepatroas/vicepatróns, a secretaria ou secretario e de 6 a 12 vocais.
■■   g) A comisión electoral elabora o plan electoral e propono ó cabido 

para a súa aprobación.
■■   h) Se unha mariscadora non aparece no censo electoral ten que 

reclamar ante a patroa ou patrón maior.
■■   i) A metade dos membros do cabido serán traballadores, e a outra 

metade, armadores.

6.- Une con frechas:

Convocar eleccións
Modifica-lo estatuto da confraría XUNTA XERAL
Aproba-lo regulamento 
interno da agrupación CABIDO
Elixi-la patroa ou patrón maior
Destituí-la patroa ou patrón maior PATROA/PATRÓN MAIOR
Establece-las cotas
Representa-la confraría

7.- Decide se a organización da que formas parte cumpre as condicións para
constituír unha organización de productores acuícolas.

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................
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8.- Ordena-los pasos necesarios para constituír unha agrupación de
Mariscadoras:

■■   Elixi-la comisión xestora que elabora o regulamento.
■■   Ratifica-lo regulamento na Consellería de Pesca, Marisqueo e 

Acuicultura.
■■   Comunicarlle á patroa ou patrón maior, mediante un escrito, a vontade 

de constituír unha agrupación.
■■   Aproba-lo regulamento pola xunta xeral da confraría.
■■   Aproba-lo regulamento na asemblea de mariscadoras.
■■   Convocar eleccións para elixi-la xunta directiva e a presidenta.
■■   Convoca-lo colectivo para que aprobe a creación da agrupación.
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COMERCIALIZACIÓN

11.- INTRODUCCIÓN

Cando se lles pregunta ás mariscadoras cáles son para elas os principais
problemas do marisqueo a pé, na súa maioría falan do furtivismo e da
contaminación (este último en menor medida nas rías do norte). Moi poucas son
conscientes de que o marisco non lles rende todo o que debería, e de que iso é
tamén un problema.A cousa cambia cando se lles pregunta “¿estades contentas cos
cartos que sacades do marisco?, ¿credes que terían que pagárvolo mellor?, ¿está o
voso un traballo ben pagado? A conclusión é moi clara: todas consideran que o
seu é un traballo pouco valorado e que os prezos son moi baixos para o esforzo
que teñen que facer, comparándoo co que se paga despois no mercado. Pero
quizais o máis preocupante sexa que elas non están convencidas de poder facer
algo para que isto cambie.

E namentres, aquí estamos “a velas vir”; nos mercados centrais ocorren cousas
realmente preocupantes. No Mercado Central de Barcelona o mexillón holandés
(do que aquí se di que é peor có noso en aspecto, rendemento, textura e, sobre
todo, no sabor) chegou a acadar prezos de 193 pts./kg (marzo de 1996), mentres
que o noso mexillón (ese que nós dicimos que é tan bo) pagábase na mesma
época a 82 pts. O “mellor marisco do mundo”, logo, non é precisamente o que
mellor se paga. ¿Por que? 
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¿A onde vai o noso
marisco?

Depurar, ¿para que?

¿Tamaños?

¿Podemos mellora-la venda e
competir cos productos de fóra?

¿Como interveño eu na
comercialización?



E, ¿como está hoxe o noso marisco no mercado? Poderiamos dicir, resumindo,
que temos un producto bo do que non aproveitamos todo o que pode dar de si.
En moitos casos a producción non é conforme á demanda, non sempre existe
formalidade nos pedidos e poucas veces o marisco está clasificado ou ben
presentado. Por outra banda, o mercado non sempre ten suficiente información
do producto ou incluso o descoñece, e ademais, os productores non dispoñen das
canles necesarias para levalo ata o consumidor final. Como vemos, problemas hai
moitos, pero tamén é certo que case todos teñen solución, pois existen medios de
apoio técnicos, legais, estudios de mercado... que permitirán lograr bos resultados,
aínda que non a curto prazo.
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12.- ¿QUE É A
COMERCIALIZACIÓN?

A comercialización é o conxunto de medios necesarios para que un producto
ou servicio chegue ó consumidor final, é dicir, os pasos que segue o marisco
dende a súa primeira venda na lonxa ou no punto de venda autorizado ata que
chega ós fogares dos consumidores.

Son as mariscadoras as que fan o traballo máis duro, como recolle-la mercancía
das praias e penedos (no caso do percebe) e as que fan a primeira venda do
marisco. Polo tanto, son elas, como primeiras vendedoras, as que dan comezo a
este proceso, formando parte esencial del. E aínda que non llelo pareza, poden
facer cousas, algunhas moi sinxelas e doadas, para obter mellores prezos, incluso
para deixar de se-la parte máis feble da cadea, a que menos cartos gaña. Hai que
perdérlle-lo medo ós cambios e caer na conta de que, para ser auténticos
profesionais e acadar uns salarios dignos, as mariscadoras e mariscadores non
poden limitarse a recolle-lo marisco e deitalo no chan da lonxa para que alguén o
vaia mercar. Hai que ser parte activa do proceso comercializador.
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13.- OS PASOS DA
COMERCIALIZACIÓN.

Para entender mellor o proceso, pensemos que o noso marisco viaxa nun tren
que vai parando en distintas estacións.A estación de partida debe ser sempre o
punto de control, de onde vai cara á lonxa ou punto de primeira venda autorizado.
Pero este tren vai seguir camiños diferentes segundo o marisco proceda dunha
zona A, B ou C ou segundo se trate de moluscos bivalvos ou calquera outro
producto que non sexa necesario depurar.

A clasificación das zonas en A, B ou C faise en función dunha directiva
procedente da Unión Europea, que establece as normas de calidade das augas de
producción de moluscos bivalvos (de dúas conchas) e doutros mariscos.

Esa directiva, divide as augas en tres tipos: A (augas de excelente calidade), B
(augas que presentan un nivel de contaminación baixo, pero que pode ser
eliminado cunha depuración) e C (nas que os niveis de contaminación son algo
máis altos, polo que é necesaria unha reinstalación de dous meses, como mínimo,
ou unha depuración moi intensa).
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• Cando se trate “doutros mariscos”, como percebes e ourizos, poden ir
directamente dende a lonxa ou centro de venda autorizado ós distribuidores.

• Se se trata de moluscos bivalvos procedentes de zona A, cando saen da lonxa
van ó centro de expedición (que case sempre forma parte da depuradora), e de
alí, ós consumidores a través dos centros de venda: hipermercados, peixerías, bares,
restaurantes, etc. En Galicia non existe, ata o de agora, ningunha zona de
marisqueo a pé clasificada como zona A.

• Cando se trate de moluscos bivalvos procedentes de zona B, ó saíren da
lonxa, van á depuradora. Da depuradora pasan ó centro de expedición e de alí
saen con destino ó consumidor.A maior parte dos bancos de marisqueo a pé de
Galicia están clasificados neste momento como zonas B.

• Se os moluscos proceden dunha zona C, poden seguir dous camiños: ou ben
reinstalalos nunha zona A (sempre baixo a autorización da Consellería de Pesca)
ou ben pasar por unha depuración intensiva (cando, despois de face-las análises
pertinentes, o marisco sexa considerado apto para o consumo).

Habería que engadir que no caso das grandes cidades, como Madrid ou
Barcelona, antes de chegar ás tendas o marisco debe pasar polos chamados
mercados centrais ou “Mercas” (Mercamadrid, Mercabarna,) desde onde se fai a
distribución dos productos polas tendas e hipermercados da cidade.
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PASOS DA COMERCIALIZACIÓN

En cada paso existen os correspondentes intermediarios.
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ZONA A

Punto de Lonxa Centro de Consumidor
control expedición

ZONA B

Punto de Lonxa Depuradora Centro de Consumidor
control expedición

ZONA C

Depuradora
intensa

Punto de Lonxa Centro de Consumidor
control expedición

Reinstalación

OUTROS MARISCOS

Punto de Lonxa Consumidor
control



14.- AS LONXAS

14.1.- ¿QUE É UNHA LONXA?

Unha lonxa é un centro no que se contratan e comercializan en primeira
venda as especies mariñas (peixes e mariscos). Cando non hai lonxa, a primeira
venda ten lugar nos chamados centros de venda autorizados.

14.2.- ¿DE QUEN É A LONXA?

A lonxa non sempre pertence ó mesmo organismo.Así, por exemplo, en Foz é
xestionada pola Xunta de Galicia; en Vigo ou na Coruña, pola Autoridade
Portuaria; en Bueu ou Camariñas a xestión pertence ó Concello; en Noia, á
Confraría; e na Illa de Arousa faino a OPP.

14.3.- ¿QUE SE FAI NUNHA LONXA?

Nunha lonxa realízanse, alomenos, as seguintes operacións:

• PÉSANSE OS LOTES DE MARISCO, controlando que non excedan os topes
establecidos por mariscadora ou mariscador.

• REALÍZASE A CRIBA, impedindo que os exemplares con talla inferior á
mínima se poidan poñer á venda (nos máis dos sitios, as dúas operacións son feitas
na praia tanto por empregados da confraría como por representantes das
agrupacións).

• Efectúase a POXA.
• EMÍTENSE AS FACTURAS OU ALBARÁS, tanto ás mariscadoras como ós

compradores, para que cada un saiba o que lle corresponde cobrar ou pagar, e
para xustifica-las vendas ou as compras respectivamente.

•  Danse as correspondentes GUÍAS DE DESCARGA, a petición do mariscador se
non quere realiza-la venda na lonxa de orixe.

•  Entrégaselles ós compradores o DOCUMENTO DE REXISTRO, que, xunto coa
factura ou albará, xustificará que o marisco que leva foi legalmente comprado
nunha lonxa.
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14.4.- ¿COMO FUNCIONA UNHA LONXA?

Ata hai moi pouco tempo as pesadas do marisco facíanse maioritariamente nas
propias lonxas. Hoxe en día, nos máis dos sitios, a primeira pesada e a
comprobación de tamaños realízase nos puntos de control ou na propia praia para
facilita-la vixilancia contra os actos de furtivismo. Unha vez que o marisco pasa
estas “revisións”, poden recollelo a organización de mariscadoras, a confraría ou a
OPP, quen o levará despois ata a lonxa coa súa correspondente Guía de descarga.

A primeira venda na lonxa é obrigatoria, agás no caso do marisco procedente
das concesións (establecementos de cultivos mariños, é dicir, parques e bateas).

EN CANTO ÁS CARACTERÍSTICAS DO PRODUCTO POXADO, HABERÍA QUE LEMBRAR:
• Só se poderá poxa-lo marisco recollido por aqueles que teñan Permex.
• Está prohibida a descarga, a primeira venda e a comercialización de especies

de tamaño inferior ó regulamentario. No caso de que as especies non teñan o
tamaño regulamentario, serán retidas pola entidade responsable da lonxa, quen
informará dos feitos a Consellería de Pesca.

• Queda prohibida a venda directa do marisco fóra das lonxas.
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14. 5.- CARACTERÍSTICAS DAS POXAS.

A poxa faise xeralmente pola modalidade de “á baixa”. Este é un sistema no
que se fixa un prezo de saída que “canta” o poxador e que vai baixando ata que
alguén o para e retira o producto.

A poxa pódese facer á alza, é dicir, partindo dun prezo mínimo e deixando que
os compradores vaian subindo. Para facer este tipo de poxa é necesario solicita-lo
correspondente permiso da Consellería de Pesca, Marisqueo e Acuicultura.

Tamén a lexislación permite a realización do sistema de poxa previa, é dicir,
marca-lo prezo de venda do marisco antes da súa recollida.

A poxa pódese facer diariamente (como así sucede na maioría dos casos), pode
ser semanal (como por exemplo nos casos de poxa previa ou nos casos nos que a
producción sexa moi baixa), mensual ou incluso por campaña completa.

Se a mariscadora decide vende-lo seu marisco nunha lonxa ou centro de venda
distinto do seu porto habitual, poderalle solicitar á entidade concesionaria a
correspondente Guía de descarga, que permitirá a identificación do marisco
transportado.

9Módulo Comercialización - PARTE COMÚN



Unha vez feita a poxa, os servicios da lonxa entregaranlle a compradores e
mariscadores facturas ou albarás das compras ou vendas feitas.Ademais, as
mariscadoras deberán aboa-las correspondentes taxas (por control, descarga e
venda), que serán deducidas do prezo final e deberán figurar na factura ou albará.
A porcentaxe que hai que pagar depende da lonxa.
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Confraría de pescadores do 
CARAMUXO

NIF ............................................
Enderezo e teléfono .....................
...................................................
...................................................

Número............................

Identificación das especies

...................................., ............... de ........................... de 20 ......

(Sinatura e selo da entidade responsable)

Esta guía só será válida ata a lonxa ou centro de venda onde vai destinada a mercadoría.

Data de descarga................................................................................................

Mariscador ........................................................................................................

Número de PERMEX.................................................

CIF ...................................................................................................................

Lonxa de destino................................................................................................

Camión ........................................... Matrícula ................................................

Nome do transportista........................................................................................

GUÍA DE DESCARGA

Especies Zona de producción Quilos



Así mesmo, a lonxa deberá entregarlles ós compradores o “Documento de
rexistro”, que, xunto coa factura ou albará, xustificará que o marisco que leva foi
legalmente comprado nunha lonxa. Este documento deberá ser esixido polo
destinatario da mercadoría.

É importante recordar que o marisco debe ir sempre “identificado”, é dicir,
acompañado dos documentos que acrediten a súa legalidade:
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Confraría de pescadores do 
CARAMUXO

NIF ............................................
Enderezo e teléfono .....................
...................................................
...................................................

Datos do comprador

Vendedor Data Especie Quilos Prezo Importe

Nº. comprador Data Nº factura

TOTAL POXA 60,00

Comisión (exemplo3%) -1,80

Retornos -0,60

Tarifa G-4 (2%) 1,20

TOTAL BASE IMPOÑIBLE 58,80

IVE (7%) 4,10

TOTAL FACTURA 62,90

Retención G-4 -1,20

TOTAL QUE HAI QUE PAGAR 61,70



• Do centro de descarga á lonxa, ou dunha lonxa a outra:

GUÍA DE DESCARGA.

• Da lonxa ó centro de expedición:

DOCUMENTO DE REXISTRO e FACTURA OU ALBARÁ.

• Do centro de expedición ó consumidor:

TARXETA SANITARIA.

14.6.- CONDICIÓNS MÍNIMAS QUE DEBERÍA
CUMPRIR UNHA LONXA

• A lonxa debe ser un lugar amplo, ben ventilado e con boa iluminación, co
chan, teitos, paredes e portas feitos ou recubertos de materiais doados de limpar.

• Os lavabos e sanitarios deben estar separados da zona onde se manipula o
marisco.

• Na lonxa non se deben recibir “visitas” de animais de fóra, por exemplo de
cans. O axeitado é dispoñer de sistemas de protección contra estes animais.

• Tamén sería bo que tódalas lonxas contasen con cámaras frigoríficas nas que
poder garda-lo marisco cando as condicións de venda non sexan as adecuadas.

• O marisco non debe estar en contacto directo co chan: irá colocado en caixas
de plástico, resistentes e doadas de lavar.

• Esas caixas poñeranse sobre tarimas ou mesas.
• Na lonxa está prohibido fumar, cuspir, beber e comer.
• Deberá contar tamén cun equipo informático, o que facilitaría moito os

traballos de control de vendas e facturación, permitindo ademais ter arquivados
datos de moito interese.

12 MANUAL DE FORMACIÓN PARA O MARISQUEO - Módulo Comercialización



14.7.- ¿QUEN PODE POXAR NUNHA LONXA?

Na lonxa poden poxar:

• Os COMPRADORES POR XUNTO, que compran grandes cantidades de marisco.
• Os DETALLISTAS DA LOCALIDADE: peixeiros, tendeiros, hostaleiros, etc.
• Os INDUSTRIAIS (polo xeral, conserveiros): mercan grandes cantidades de
marisco que serán procesadas sen necesidade de depurar.
• Os PARTICULARES, ata un máximo de 3 kg., sempre que non se altere o
normal funcionamento da lonxa e que esta o autorice.
• As MARISCADORAS poden poxar polo seu propio marisco.
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14.8.- VALORACIÓN DAS LONXAS

VANTAXES

• Como o marisco ten que pasar obrigatoriamente polas lonxas, pódese levar
un control do que se recolle, o que é fundamental para poder xestiona-lo recurso.

• O sistema de xestión das lonxas garante que as mariscadoras cobren (cada día,
semanalmente, etc.), xa que ós compradores se lles esixe un aval.

• Concéntrase a venda do marisco nun só punto.

INCONVENIENTES

• O sistema da poxa impídelle ás mariscadoras negociar co seu propio marisco.
• Atrasa a saída do marisco cara ós mercados (hai que ter en conta que con este

tipo de mercadoría o tempo é moi importante).

Para rematar, cómpre sinalar que en Galicia hai un número moi elevado de
lonxas e puntos de primeira venda de marisco, malia que nalgúns deles as
cantidades ofertadas son moi pequenas. Por riba, algúns destes puntos e lonxas
están illados xeograficamente ou teñen estradas de acceso que están en moi mal
estado, o que dificulta moito o proceso de comercialización.Así, os mellores
prezos acádanse nas lonxas que poñen á venda unha gran cantidade de marisco e
que están ben comunicadas cos grandes mercados.

14 MANUAL DE FORMACIÓN PARA O MARISQUEO - Módulo Comercialización



15.- A DEPURACIÓN

15.1.- ¿POR QUE HAI QUE DEPURA-LOS MOLUSCOS
BIVALVOS?

Como xa se dixo ó falar da producción, os moluscos bivalvos son animais que
se alimentan por filtración, é dicir, absorben unha gran cantidade de auga na que
atopan o fitoplancto e o osíxeno que necesitan para vivir. Pero nesa auga que
absorben hai tamén moitos microorganismos, uns naturais e outros procedentes
dos vertidos (augas residuais, especialmente as fecais, augas agrícolas, gandeiras ou
de orixe industrial). Estes microbios acumúlanse durante certo tempo no interior
do corpo dos moluscos, de xeito que as persoas que inxiran animais crus ou
pouco cocidos, inxiren tamén eses microorganismos, correndo así o risco de
contraer algunha enfermidade ou trastorno para a súa saúde, como salmonelose,
colite, etc.

Por esa razón cómpre que os moluscos bivalvos destinados ó consumo humano
pasen por un proceso que elimine os microbios daniños para o home. Este
proceso é a DEPURACIÓN.

15.2.- ¿EN QUE CONSISTE A DEPURACIÓN?

A depuración é un proceso bastante sinxelo: colócanse os moluscos en caixas
de plástico de reixa e introdúcense logo en grandes piscinas con auga estéril.Aí
permanecerán durante un mínimo de 42 horas filtrando auga depurada, co que
conseguen elimina-los microbios que levaban no seu interior, ademais dos restos
de area e lama.

Na mesma estación depuradora atópase o centro de expedición, no que se
envasan os moluscos depurados e se introduce a correspondente tarxeta sanitaria.
Esta tarxeta debe acompañar sempre a estes productos: é a garantía do seu bo
estado de depuración.

En canto ós envases usados, non esqueceremos que tamén deben cumprir
sempre a regulamentación sanitaria establecida ó respecto.
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Cómpre destacar, así mesmo, que A DEPURACIÓN NON É EFICAZ CONTRA
AS TOXINAS DAS MAREAS VERMELLAS. ESTAS NON SE ELIMINAN NIN
COCENDO NIN DEPURANDO. Polo tanto, é
moi importante respecta-las
prohibicións establecidas polos
centros de control da
Consellería de Pesca,
Marisqueo e Acuicultura, xa
que a inxestión de moluscos
portadores de toxinas supón un
grave risco para os consumidores.

Os moluscos afectados por mareas vermellas
tóxicas acumulan toxinas (DSP, PSP,ASP) no seu
corpo. Unha vez que desaparece a marea tóxica, os
moluscos van eliminando pouco a pouco as toxinas.
Este proceso de desintoxicación prodúcese de forma
natural co tempo.
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16.- O PERCEBE

O percebe ten unha gran diferencia dende o punto de vista comercial co resto
das especies que se explotan no marisqueo a pé: non necesita depuración, pois a
forma que ten de alimentarse fai que non aparezan os microorganismos daniños
dos que falabamos antes. Esta diferencia pode parecer unha gran vantaxe, xa que
se aforra un paso na comercialización e acúrtase o tempo que tarda en chega-lo
producto ó consumidor final. Pero no canto de ser unha vantaxe, esa diferencia do
percebe é na realidade un inconveniente. ¿Por que? Porque como non hai ningún
risco sanitario, non se necesita a tarxeta sanitaria, o que empuxa a moita xente a
mercalo por algunha das vías ilegais. Se a iso lle engadimos que hai zonas que, por
seren de difícil acceso, non están vixiadas como deberan, e o alto prezo que o
percebe chega a acadar, vemos que o nivel de furtivismo é aínda máis elevado
nesta especie ca noutras.
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PERCEBE

FURTIVOS

PERCEBEIROS "LEGAIS"

LONXA

COMPRADORES

DISTRIBUIDORES

CONSUMIDORES

Fluxo legal

Fluxo ilegal
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De todo o percebe producido en Galicia, o 75% vai principalmente a Madrid e
Barcelona, un 20% queda nas cidades galegas e o resto (5%) é para consumo local.

Se observámo-las gráficas anteriores, podemos ver cómo o prezo medio é moi
diferente dunha confraría á outra. Entón, cada un deberá facerse unha pregunta:
¿por que se paga máis o percebe nunhas lonxas ca noutras?
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17.- UN ACHEGAMENTO Ó
MERCADO

Normalmente, enténdese que o mercado é o lugar no que se compran e
venden diferentes productos. Hoxe os avances nas comunicacións fan posible que
non sexa un lugar concreto, como pode ser unha lonxa, ou unha praza ou
supermercado, por exemplo, e que se poida mercar ou vender a través de
televenda, de internet, etc.

Pero, ademais de se-lo mercado un lugar de compra e venda de productos,
tamén se lle chama mercado á cantidade de xente que quere comprar un
producto e que pode compralo ós prezos marcados. Por exemplo, no Nadal a
demanda de marisco e máis alta, é dicir, ten “mellor mercado”, hai máis xente que
quere marisco e que está disposta a pagar por el máis ca noutras épocas do ano.
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Pero ¿quen son os compoñentes do mercado de marisco? Pois o mesmo que
en calquera outro mercado, tres son os compoñentes básicos:

• O producto, neste caso, o marisco.
• As persoas que queren vender (os mariscadores e as mariscadoras).
• As persoas que queren merca-lo producto.

O mercado do marisco caracterízase polo elevado número de persoas que se
interpoñen entre os productores e os consumidores: os compradores polo miúdo,
os vendedores por xunto, as depuradoras, os distribuidores, etc., mentres que
noutros productos hai moitos menos pasos que dar (ás veces entre o productor e
o consumidor soamente existe un vendedor polo miúdo ou unha grande
superficie).

Outro dos aspectos que caracterizan  o mercado do marisco en España é que,
hoxe en día a demanda é tan alta que temos que importalo de diferentes países:
Irlanda, Escocia, Francia, Marrocos, Grecia,Turquía, Italia, etc. Por esta razón é
doado ver nas tendas e peixerías ameixas italianas, ostras francesas, berberecho
holandés ou percebes canadenses ou marroquís.
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Temos que pensar que as nosas rías son un ecosistema que ten grandes
posibilidades de producir, pero están pouco aproveitadas. O marisqueo galego ten
que ser quen de organizarse e aproveitar mellor os seus bancos naturais, para
aumenta-la producción e poder competir con tódolos productos que temos que
traer de fóra porque nós non damos abasto. Esta organización ten que servir
tamén para mellora-la comercialización, porque ¿de que serve te-lo mellor
marisco do mundo se non somos quen de vendelo axeitadamente? (Lembrémo-lo
caso do mexillón). Estamos nun mercado moi difícil no que as cousas non se
venden soas, hai que axudalas.

Por iso, as agrupacións de mariscadores e mariscadoras teñen que dar un paso
adiante e implicarse na mellora da producción e das vendas. Canto máis nos
impliquemos, mellores serán os beneficios a longo prazo.

Pero postos a mellora-la comercialización e os prezos, o primeiriño é coñecer
ben o mercado. Os seus aspectos básicos son:

17.1.- ¿QUE É O QUE VENDEMOS?

Para poder vender ben un producto é
fundamental coñece-las súas características, tanto
as boas como as que non o son tanto.Así,
sabemos que o producto que nós vendemos, o
marisco, caracterízase porque:

• Ten unha alta calidade, é moi rico en
proteínas e ten poucas calorías, xusto o que
quere a xente hoxe en día.

• O seu sabor é moi apreciado. Hai pouca
xente á que non lle guste o marisco, e calquera
oportunidade é boa para poñelo na mesa (moitos
considérano imprescindible en calquera festa que se
prece).

Sen embargo, e agora ven o menos bo, HAI XENTE QUE
NON COMPRA MARISCO. ¿POR QUE?

• Porque é un producto caro.
• Porque é perecedoiro.
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• Non é un alimento básico e imprescindible, como o pan ou o leite.
• Polos costumes e hábitos alimenticios, dentro e fóra de Galicia
• Por desconfianza: o marisco non sempre está “cheo”, e as mareas vermellas

provocan certas reticencias.
• Porque é descoñecido.Aínda que pareza incrible, moita xente descoñece certos

mariscos, ou alomenos a forma de cociñalos.
• Porque non sempre está no mercado.

Moita xente está a mercar productos traídos de fóra sen sabelo, porque se lle
venden como galegos.Ademais, varios países están a colocar aquí o seu producto,
que chega a Galicia ben clasificado, de xeito continuado e a bo prezo, o que os
converte en grandes competidores.
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17.2.- ¿COMO ESTAMOS VENDENDO O NOSO
PRODUCTO?

En Galicia, a diferencia do que acontece noutros lugares, non lle sabemos sacar
proveito ó marisco que vendemos. Polo xeral, nas nosas lonxas...

… non coidámo-lo marisco: non se clasifica, véndese en pequenos lotes (e case
sempre deitado no chan) e hai quen non perde ocasión de “coar” producto
pequeno (incluso o que non dá o tamaño
mínimo).

… as mariscadoras adoitan
traballar por separado, sen estar
organizadas. Deste xeito, a súa
posición é máis feble á hora de
facer fronte a calquera tipo de
imposición, realizar
investimentos, buscar novos
mercados, etc.

… como xa diciamos antes,
existen moitos intermediarios
entre os productores e os
consumidores finais, o que vai
encarecendo o prezo do marisco e sen
que eses cartos a maiores beneficien as
mariscadoras, que son a parte máis feble da cadea.

Outro aspecto que cómpre ter en conta é a forma de presenta-lo noso
producto no mercado.Vexamos algúns exemplos:

• FRESCO Sacos de plástico
Cestas ou caixas de madeira
Canastreis de vimbio
Bolsas de plástico

• TRANSFORMADO Conserva
Conxelado
Cocido
Precociñado
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Nos productos que veñen do marisqueo, a única referencia que existe é a do
peso. Non aparece alusión ningunha ó tamaño nin ó número de pezas (salvo nas
conservas).

17.3.- ¿QUE PODEMOS FACER PARA VENDER
MELLOR O MARISCO?

Polo que levamos dito ata o de agora, moitas son as cousas que quedan por
facer, algunhas delas moi sinxelas. Xa non vale a escusa de que nós non somos
quen de facelas. Para mellorar, para consegui-los nosos propósitos é para o que
están as agrupacións. E as melloras nos prezos están chegando ós sitios onde a
xente non está “a velas vir”, senón a loitar polo que é seu.

¿Que podemos facer logo? 

• Asegura-la calidade do noso producto. Hai épocas do ano nas que o marisco
non está nas mellores condicións. É preferible deixar de vender durante un tempo
a crear unha mala imaxe.A longo prazo sairemos gañando.

• Identifica-lo marisco coas etiquetas oficiais.
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Orixe Calibre Frescura
Categoría Data

E < 1/10/02
A
B

Producto Nome científico: Merluccius merluccius
Nome comercial: Pescada / Merluza

Peso: Forma obtención: Modo presentación/Tratamento: Expedidor:
Lonxa do Porto

Pesca extractiva evs. N.º R.S.I.: 12345/C
Enderezo: A Coruña

España 1



• Coida-la presentación.Temos que pensar en deixar de vende-lo marisco
tirado no chan.Ademais, debe ir perfectamente clasificado por tamaños e
calidades, e eses tamaños e calidades deben ir indicados nas etiquetas para
facilita-lo labor dos consumidores.

• Ofertar variedade. Non todo o mundo quere o mesmo, nin está en
condicións de paga-lo mesmo.A nosa obriga é tratar de satisface-la maior
cantidade posible de consumidores.Temos que ofertar productos frescos e
transformados (hoxe en día moita xente merca productos precociñados porque
non ten tempo para pararse a cociñar).Ademais, a clasificación por tamaños e por
número de pezas permitiríanos ofrece-lo mesmo marisco a diferentes prezos, o
que suporía que moita máis xente podería compra-lo que nós vendemos. O noso
obxectivo ten que ser que o consumidor atope exactamente o que precisa.

• Vender conxuntamente, incluso entre varias agrupacións: se nun punto
xuntamos todo o marisco dunha zona determinada, poderiamos conseguir que
viñeran máis compradores, e estes traballarían mellor ó non ter que andar de
lonxa en lonxa.Ademais as agrupacións deixarían de facerse a competencia entre
elas. Como resultado, obteríanse mellores prezos na primeira venda.

• Controla-la relación oferta-demanda: darlle ó mercado o que pide e no
momento no que o pide. En moitos sitios pasan un certo tempo sen baixar a
mariscar. Cando abren a campaña acumúlanse grandes cantidades de marisco nas
lonxas. Estas datas coinciden moitas veces con épocas de baixo consumo (a
primeiros de outono), polo que é difícil colocalo no mercado e os prezos caen.

• Reduci-lo tempo que pasa entre que o marisco sae da costa ata que chega ó
consumidor. É necesario axiliza-lo proceso, mellora-las vías de comunicación de
moitos sitios, reduci-los intermediarios ou chegar a acordos con eles.

• Sacar proveito das axudas oficiais. Moitas veces non se piden por falta de
información.

• Darlle publicidade ó marisco: repartir folletos e carteis informativos, agasallos,
libriños de receitas, acudir a feiras de alimentación, organizar festas gastronómicas
ou dar máis publicidade ás que xa se fan, poñer anuncios en valos, xornais, radio
etc. (non hai máis que ve-la publicidade do bonito do norte ou a do salmón
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Noruegués).Temos que facer que os medios de comunicación falen ben do
marisqueo, e non para sacar novas sobre furtivismo, enfrontamentos, etc.

Levar todo iso adiante será moitísimo máis doado de facer se se forman
asociacións ben organizadas e profesionais nas que interveñan máis dunha
agrupación.

O mercado da alimentación de hoxe esixe productos de calidade, sans e con
garantías. O marisco ten grandes posibilidades, e o sector marisqueiro ten que ser
quen de aproveitalas.Trátase de da-lo que a xente pide, non o que a nós nos
pareza.Temos que conseguir adaptarnos ó mercado e ós gustos dos consumidores:
quen paga esixe.
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FOLLA DE AUTOAVALIACIÓN

1.- As augas das nosas costas clasifícanse segundo a súa calidade en:
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................

2.- Se a zona é C, ¿é necesario depurar?
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................

3.- Os diferentes tipos de toxinas son (marca as que correspondan):

ASP ■■

PPA ■■

PSP ■■

TNT ■■

DSP ■■

4.- Cita as condicións mínimas que debe reunir unha lonxa.
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
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5.- ¿Quen pode comprar nunha lonxa?

■■  Quen queira
■■  Retallistas de calquera sitio
■■  Maioristas

6.- As toxinas elimínanse:

■■ Cocendo.
■■ Conxelando.
■■ Hai que esperar a que as autoridades dean a autorización para volver 

mariscar.

7.- Di tres motivos polos que hai xente que non compra o marisco.
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................

8.- ¿Por que é necesario depurar?
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................

9.- Os documentos necesarios para vender marisco son...
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
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10.- Cita catro cousas que sirvan para aumenta-la rendibilidade do marisco.
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
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NORMATIVA APLICABLE

Decreto 419/1993, do 17 de decembro, polo que se refunde a normativa vixente
sobre descarga, primeira venda e comercialización dos recursos mariños en
fresco.

Orde do 19 de agosto de 1996, pola que se establecen as normas de control das
capturas pesqueiras na fase de primeira venda.

Orde do 3 de xullo de 1998, pola que se regula o documento de rexistro para o
transporte e comercialización dos moluscos bivalvos.

Real decreto 331/1999, do 26 de febreiro de normalización e tipificación dos
productos da pesca, frescos, refrixerados ou cocidos.

Real decreto do 27 de novembro de 1992, sobre normas sanitarias aplicables á
producción e comercialización dos productos pesqueiros e  da acuicultura.
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ADMINISTRACIÓN

18.- MARISQUEO E XESTIÓN

O marisqueo é unha profesión, outra das moitas que hai no mundo. Sabemos
que calquera persoa que traballa, ben sexa pola súa conta (como un armador) ben
sexa para outro (como un empregado dunha conserveira), ten a obriga de
cumpri-las leis do Estado e as da Autonomía á que pertence (as de Galicia, no
noso caso).

Na nosa profesión, no marisqueo, as leis que nos afectan son moi diferentes,
pero están moi relacionados entre si.Vexámolas de seguido:

PRIMEIRO: as mariscadoras, polo noso traballo, temos obrigas coa FACENDA
PÚBLICA. ¿Por que? Porque o marisqueo é unha actividade empresarial, como
pode se-la dunha hostaleira ou a dun armador, o que fai que esteamos obrigadas a
declarar.

O Ministerio de Economía e Facenda é quen recada os impostos que pagamos.
Eses impostos volven a nós en forma de investimentos e prestacións (por
exemplo, cos cartos dos impostos páganse as obras públicas, a vivenda a
iluminación pública, etc.).

SEGUNDO: as mariscadoras, como empresarias que somos, tamén lle pagamos á
SEGURIDADE SOCIAL. E, ¿a onde van eses cartos? Esa cota coa que nós
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¿Canto teño que pagar á
Seguridade Social?

¿IVE?

¿Como me protexe a
Seguridade Social?

¿Por que hai impostos?

¿O marisqueo é unha
actividade empresarial?

¿Quen debe declarar?



contribuímos cada mes serve, entre outras cousas, para que, chegado o caso,
teñamos unha pensión de xubilación, ou tamén para ter dereito a unha paga
cando esteamos de baixa por enfermidade ou accidente.

O ministerio encargado deste tema é o de Traballo e Asuntos Sociais, que, no
caso do mar, está xestionado polo Instituto Social da Mariña.
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19.- FISCALIDADE

19.1.- O IMPOSTO SOBRE O VALOR ENGADIDO (I.V.E.)

O imposto sobre o valor engadido (IVE) grava o CONSUMO, é dicir:

1.- Grava os SERVICIOS: por exemplo, cando collémo-lo bus, no billete
estamos pagando o prezo da viaxe e mailo IVE, porque o transporte é un servicio
que se nos presta.

2.- E grava a TRANSMISIÓN DOS BENS: é dicir, págase cando hai unha compra
ou unha venda.Así, cando mercamos unha chaqueta, no prezo inclúese o I.V.E.,
porque estamos a face-la compra dun ben.

¿COMO SE CALCULA O IVE?

O IVE é unha cantidade, unha porcentaxe que pode ser:
• Do 16%, que é o que se lles aplica ós productos e servicios en xeral.
• Do 7%, que é o que se lles aplica ós productos de alimentación.
• Do 4%, que é o que se lles aplica ós productos de primeira necesidade, como

o pan, o leite, as menciñas, os libros...

Por exemplo: unha barra de pan custa, en principio, 0,45 €€ Como o pan é
un producto de primeira necesidade, hai que lle aplica-lo IVE do 4%. Entón, esa
barra ó final custaríanos:

Importe inicial (base) 0,45 €

IVE (4% sobre 0,45 €): 0,02 €

Importe total: 0,47 €

Unha chaqueta vale 18,00 €. O tipo que se lle aplica, ó ser un producto xeral,
é do 16%. Logo, o prezo final que nós pagariamos sería:

Importe inicial (base) 18,00 €

IVE (16% sobre os 18,00 €): 2,88 €

Importe total: 20,88 €
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Daquela, a cantidade (quilos ou unidades) multiplicada polo prezo é a BASE da
factura.

Vemos, entón, que para calcula-lo IVE aplicamos unha PORCENTAXE sobre o
importe inicial do producto (sobre a base). Ó facer iso, obtemos unha cantidade
(a contía do IVE). Por último, sumámo-lo importe inicial e a cota do IVE e xa
témo-lo IMPORTE TOTAL DA FACTURA, é dicir, o que debemos pagar ou cobrar.

Pois ben, a esas operacións chámaselles “DESAGREGACIÓN DO IVE” e é
obrigatorio facelas nas facturas.

OS RÉXIMES DO IVE

Pero, seguindo cos exemplos do pan e da chaqueta..., ¿quen foi ó final o que
pagou o IVE? ¿Pagouno a panadeira ou quen nos vendeu a chaqueta, ou
pagámolo nós? O IVE, ó final, correu da nosa conta, dos clientes. Os vendedores
tiñan un prezo marcado ó que lle engadiron despois o imposto.

Mais iso non é de todo certo. Porque no caso do panadeiro, se quere facer pan,
ten que comprar fariña. E o vendedoro de chaquetas, antes de vendérnola a nós,
tivo que comprarlla a alguén. E cando eles compran fariña e roupa, tamén, á súa
vez, pagan o IVE ó almacén ó que lles subministrou o producto.

Así que, a fin de contas, panadeiro e vendedor de roupa ven o IVE por dúas
veces:

1. O que lles cargan cando compran ó almacén, e que PAGAN ELES (chámase
IVE SOPORTADO, porque o soportan eles).

2. O que lles cargan eles ós seus clientes cando venden o producto, e que
PAGA O CLIENTE (chámase IVE REPORTADO OU REPERCUTIDO, porque o
repercuten sobre o cliente).

Ese é o RÉXIME XERAL do IVE, o máis corrente.As persoas que están neste
réxime xeral teñen que calcula-la diferencia (restar) o que elas pagaron de IVE ós
seus provedores (IVE soportado) do IVE que recibiron das súas vendas ós clientes
(I.V.E. reportado ou repercutido).
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Esas cantidades de IVE soportado, IVE repercutido e a diferencia entre un e
outro, decláranse a Facenda cada tres meses por escrito nun impreso, ou modelo
que é o Modelo 300.

Exemplo: o panadeiro mercou fariña, levadura, sal e outros productos a distintos
almacéns para face-lo pan. Por todos eles pagou nun trimestre un IVE de 125 €
(compras- IVE soportado), pero cobrou 600 € no IVE dos productos que
vendeu.

Se resultara que a cantidade final é positiva (é dicir, se o panadeiro vendera
máis do que tiña comprado), tería que face-lo pago deses cartos a Facenda.

Se, pola contra, o panadeiro vendera menos ós seus clientes do que lle tiña
comprado ó almacén, entón debería solicitar de Facenda que lle devolvera ou
compensara as cotas do IVE

Por último, cada ano faise un resumo de todo o que se veu declarando cada
trimestre noutro impreso, o Modelo 390, ata o 30 de xaneiro do ano seguinte.
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Neste réxime é obrigatorio leva-los libros das facturas emitidas e recibidas.

Como o noso é un sector especial -ó que non lle acae moi ben o réxime xeral
que acabamos de ver- a Administración dispuxo doutro réxime máis adaptado ó
marisqueo: é o RÉXIME ESPECIAL DE AGRICULTURA, GANDERÍA E PESCA.

A diferencia co réxime xeral é que, no especial, non podemos compensa-las
cotas de IVE soportado e IVE repercutido, co que xa non témo-la obriga de
presenta-lo Modelo 300 nin o resumo anual ou Modelo 390.

Este réxime é especial porque inclúe unha cantidade, a chamada
COMPENSACIÓN Á ACTIVIDADE, que actualmente é o 7% sobre o importe das
capturas. O importante é que as mariscadoras non temos que devolver esa
cantidade a Facenda, senón que quedamos con ela.

Por exemplo: vendemos 3 quilos de ameixa babosa a un comprador a un prezo
de  7,75 €/kg.

Aplicando a compensación de actividade, a desagregación do IVE sería:

Importe inicial (base): 7,75 x 3 = 23,25 €

Compensación de actividade (7% sobre 23,25) = 1,63 €

Importe total = 24,88 €

O comprador pode liquida-la compensación de actividade como o IVE
soportado.
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MODELO DE RECIBO, ALBARÁ OU FACTURA PARA O RÉXIME ESPECIAL:

María Aprende Facendo Nº.- .....
Mariscadora
Enderezo:
NIF:

Comprador: Lonxa da confraría CIF do comprador:
Enderezo: Peirao do Sul. Data: 29.03.02

10 kg. berberecho      3 30,00 €
Comisións(1) 7%     s/30 -2,10 €
Tarifa G4(2) 2%     s/30 0,60 €

Base 28,50 €

Compensación réxime especial AGP 
7%    s/28,5 2,00 €

TOTAL FACTURA 30,50 €

Retención Tarifa G4 0,60 €

LÍQUIDO A PERCIBIR 29,90 €

(1) As lonxas poden aplicar unha comisión comercial sobre o producto.
(2) A tarifa G4 é unha cantidade que se lle paga á Autoridade Portuaria pola

descarga de pesca fresca. Forma parte da base do IVE, polo que ten que pagala o
comprador da mercadoría. Nalgunhas lonxas retense o importe da tarifa para
garanti-lo seu ingreso, que corresponde ó propietario da mercadoría.

Hai que levar un rexistro (Libro) das vendas realizadas neste réxime especial do
IVE de Agricultura, Gandería e Pesca.
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19.2.- O IMPOSTO SOBRE A RENDA DAS PERSOAS
FÍSICAS (IRPF).

O IRPF é un imposto progresivo (canto máis se gaña, máis se paga) que grava
a riqueza das persoas.

As actividades empresariais e profesionais teñen que estar incluídas
obrigatoriamente nalgún dos réximes seguintes:

1.- Estimación DIRECTA, que pode ser normal ou nimplificada.
2.- Estimación OBXECTIVA, por índices, módulos ou signos.

- O marisqueo atópase no primeiro réxime (estimación directa). Se os nosos
ingresos non pasan dos 100 millóns de pesetas, estariamos dentro da modalidade
simplificada do imposto. Se fosen superiores a eses 100 millóns, entrariamos
dentro da modalidade normal.

¿Como calculariámo-lo imposto? Temos que ver cál foi o beneficio que
obtivemos da nosa actividade (o rendemento), e iso sabémolo restando os
ingresos (as vendas) e os gastos deducibles (as compras, os gastos de Seguridade
Social...).

- No outro caso, no réxime de estimación obxectiva, no que estarían, por
exemplo, as perruquerías, as tendas ou os bares, o rendemento determínase polos
medios utilizados no negocio (é dicir, a potencia de luz, os metros cadrados do
local de negocio, o número de traballadores...).A lei é quen sinala para cada ano o
valor deses módulos. Hai algunhas actividades que están incluídas
obrigatoriamente neste réxime.

O IRPF declárase a Facenda cada tres meses por escrito nun impreso que é o
Modelo 130: son os chamados pagos fraccionados, que supoñen un adianto ou
pago a conta. Ese “adianto” é do 2% sobre os ingresos que obtivemos no
trimestre.

O Modelo 130 tense que presentar obrigatoriamente nos vinte primeiros días
do mes seguinte ó trimestre que corresponda, excepto o 4º. trimestre (do 1 ó 30
de xaneiro do ano seguinte).
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Mesmo no caso de que estiveramos unha tempada sen traballar e non houbera
ingresos no trimestre, é obrigatorio presenta-lo Modelo 130.

Cada ano facémo-la declaración da renda, na que indicamos:

1. O RENDEMENTO (os beneficios que obtivemos na nosa actividade): ingresos
menos gastos.

2. Sobre ese rendemento, aplicámo-la PORCENTAXE (escala) que nos
corresponda: así obtémo-la COTA DO IMPOSTO.

3.Agora podemos aplica-las DEDUCCIÓNS sobre a cota (os fillos, a vivenda, os
investimentos...) resultando a COTA LÍQUIDA DO IMPOSTO.

Tanto a porcentaxe (escala) como as deduccións determínanse para cada
período por lei.
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4.Así xa teriamos, en principio, o que debemos pagar do imposto. Pero iso non
é todo, porque nós xa lle adiantamos a Facenda, a través dos pagos fraccionados,
unhas cantidades a conta. Logo á cota líquida restámoslle eses pagos fraccionados
trimestrais e outras retencións que houbera.

A cantidade resultante é a débeda tributaria, e pode ser:

POSITIVA: se a declaración sae “a pagar”, co que lle temos que aboa-la
diferencia a Facenda.

NEGATIVA: se a declaración sae “a deber”, caso no que é Facenda quen devolve
os cartos.
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DOCUMENTACIÓN QUE HAI QUE PRESENTAR.

Cando iniciámo-la nosa actividade como mariscadoras, temos que presenta-los
seguintes documentos (que podemos conseguir na delegación de facenda que nos
corresponda):

A DECLARACIÓN CENSUAL (MODELO 036-037)

É un documento moi importante, xa que nela figuran tódolos nosos datos: a
actividade que realizamos, a nosa identidade fiscal (datos persoais, domicilio, etc.),
os tipos de impostos polos que temos que cotizar e o tipo de declaracións e
liquidacións.

Pero esta declaración censual non só a presentamos cando comezámo-la nosa
actividade.Tamén é necesario cubrila cando solicitámo-lo NIF ou cando hai
algunha modificación nos datos persoais, no tipo de réxime do IVE ou do IRPF.
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TRIMESTRALMENTE, presentamos en Facenda os impresos seguintes:
1. IRPF pago fraccionado. Actividades empresariais en estimación directa.
Modelo 130

2. IVE: Modelo 300 (unicamente quen estea incluído no réxime xeral).
3. Libro-rexistro: como mínimo cada trimestre debemos comproba-lo rexistro
de tódalas facturas feitas no período e concilia-las liquidacións:

As do réxime xeral: libro-rexistro de vendas, gastos...
As do réxime especial: rexistro de vendas.

E, ANUALMENTE:
1. Resumo anual do IVE Modelo 390: unicamente no réxime xeral durante o
mes de xaneiro do ano seguinte.
2. Declaración anual de operacións con terceiros. Modelo 347:
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➔ Réxime especial do IVE: declaración das COMPRAS superiores a 3.005,06
euros cunha mesma persoa.

➔ Réxime xeral: Declaración de tódalas COMPRAS E VENDAS superiores a
3.005,06 euros cunha mesma persoa.

Declárase durante o mes de marzo do ano seguinte.

3. A declaración ordinaria da renda. Documento de ingreso ou devolución.
Durante maio e xuño do ano seguinte.
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20.- A SEGURIDADE SOCIAL:
RÉXIMES; O RÉXIME ESPECIAL
DOS TRABALLADORES DO MAR
(REM); AS PRESTACIÓNS; OS
CONVENIOS ESPECIAIS.

Á Seguridade Social debemos cotizar todas. O feito de cotizar é o que nos dá
dereito a cobra-la baixa cando estamos enfermas ou a cobra-la xubilación cando
nos chegue a hora. Sen embargo, hai persoas que non cotizaron á Seguridade
Social durante todo o tempo que a lei esixe para ter dereito a cobra-la pensión
(carencia).

O sistema de seguridade social funciona gracias ás contribucións de
empresarios e traballadores, que xerarán as prestacións CONTRIBUTIVAS. Para que
non haxa, desigualdade social, os que non contribuíron (cotizaron) o suficiente ó
sistema poden ser perceptores das prestacións que fixe o Estado ou as
comunidades autónomas: son as chamadas prestacións NON CONTRIBUTIVAS.

O ministerio ó cargo da Seguridade Social é o de Traballo e Asuntos Sociais.
Este ministerio ten, á súa vez, unhas entidades xestoras, como o Instituto Nacional
da Seguridade Social (INSS) ou o Instituto Social da Mariña (ISM), ás que lles
corresponden as funcións de inscrición, afiliación, altas e baixas.A asistencia,
sanitaria no caso de Galicia é xestionada polo Servicio Galego de Saúde
(SERGAS).

OS RÉXIMES DA SEGURIDADE SOCIAL.

Hai varios réximes no sistema español de Seguridade Social:

• O Réxime Xeral, para tódolos traballadores por conta allea (os que traballan
para outro).

• O Réxime Especial dos Traballadores Autónomos, para os que traballan por
conta propia (empresarios e profesionais).
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• O Réxime Especial do Mar (REM). Este réxime é para quen obtén do mar,
directa ou indirectamente, o seu medio fundamental de subsistencia.Aquí, no
REM están incluídos tanto os autónomos (traballadores por conta propia) como
os empregados (traballadores por conta allea).

Outros réximes son o Réxime Especial Agrario, o dos empregados do fogar,
etc.

O RÉXIME ESPECIAL DOS TRABALLADORES DO MAR (REM)

O campo de aplicación do REM no caso do marisqueo inclúe os traballadores
que por conta propia realizan, de xeito habitual, persoal e directo a extracción de
productos do mar.

INSCRICIÓN, AFILIACIÓN, ALTAS E BAIXAS

A inscrición de empresas ou embarcacións é obrigatoria, como tamén o é a
afiliación dos traballadores, sexan por conta propia ou allea.Tanto a inscrición
como a afiliación tramítanse nas oficinas do ISM.

COTIZACIÓN

No caso do mar, segundo o tipo de traballo que se realice, hai tres grupos de
cotización:

GRUPO I:Traballadores por conta allea en embarcacións de máis de 150 TRB.

GRUPO II:Traballadores por conta allea:
A: embarcacións de 50,01 TRB a 150 TRB.
B: embarcacións de 10,01 TRB a 50 TRB.

GRUPO III:Traballadores por conta allea en embarcacións menores de 10,01
TRB.

Traballadores por conta propia ou autónomos do mar: mariscadoras, redeiras,
pequenos armadores.
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A base de cotización, pola que debemos pagar mensualmente, son as
remuneracións do traballador. Pero no caso dos traballadores por conta propia, esta
base de cotización é fixada cada ano polo Ministerio de Traballo e Asuntos
Sociais.

As condicións especiais do traballo no mar favorecen que o Estado subvencione
este réxime da seguinte maneira:

Grupo   I: 2/3 de subvención.
Grupo  II: 1/2 de subvención.
Grupo III: 1/3 de subvención.

Esta subvención chámase coeficiente corrector e abóase sobre o que
correspondería pagar polas bases que se determinan por lei anualmente para cada
grupo e categoría.

BASES DE COTIZACIÓN

Como mariscadoras que somos, podemos cotizar dentro do Grupo III
(traballadoras autónomas), segundo dúas tarifas: a de tripulantes e a de técnicos:

ANO 1997 (A Coruña e Vigo)

Tarifa: 3 – técnicos 9 – tripulantes
Base: 631 576
Epígrafe: ......................................Alta Baixa Alta Baixa
Continxencias comúns: ..............59,50 59,50 54,40 54,40
Accidentes: ................................19,90 5,10 18,20 4,70
Formación profesional: ................4,40 4,40 4,00 4,00

Total: .........................................83,81 69,00 76,60 63,10
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AS PRESTACIÓNS

A ASISTENCIA SANITARIA E FARMACÉUTICA.
A INCAPACIDADE TEMPORAL: no noso caso (Grupo III por conta propia) o

REM cobre:

♦ As continxencias comúns: son a enfermidade común (unha gripe, por
exemplo) e o accidente non laboral. Nestes casos cobraremos unha prestación ós
15 días seguintes á baixa, do 60% da base reguladora; e ós 21 días pasaremos a
cobra-lo 75% desta.

Neste caso:

Base reguladora= 

A carencia (tempo mínimo cotizado) é de 180 días nos últimos 5 anos.

♦ As continxencias profesionais: son a enfermidade profesional e o accidente
laboral. Cobraremos o 75% da base reguladora dende o día seguinte á baixa.A
base reguladora calcúlase coma no caso anterior.

Non require carencia, unicamente estar de alta.

A MATERNIDADE. Cóbrase no caso
de parto e tamén nos de adopción e de
acollemento previo.

A contía é do 100% da base
reguladora, e a carencia é de 180 días
cotizados nos últimos 5 anos.

Esta prestación dura, como máximo,
16 semanas (18 se o parto é múltiple).
O pai tamén pode participar desta
prestación nas condicións que a lei
establece.
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A INCAPACIDADE PERMANENTE:
concédese cando hai unha diminución
da capacidade física para a profesión
habitual. Esa incapacidade permanente
pode ser parcial, total, absoluta ou gran
invalidez:

PARCIAL: esta incapacidade non nos
impide seguir traballando na profesión
habitual, pero supón que temos,
alomenos, un 33% de diminución da
nosa capacidade física.

TOTAL: esta incapacidade é
incompatible coa profesión habitual
que viñamos exercendo, o que non
nos impide traballar noutra distinta.

ABSOLUTA: é incompatible coa
realización de calquera traballo.

GRAN INVALIDEZ: ó non poder
valernos por nós, necesitámo-la axuda
doutra persoa.

A XUBILACIÓN: a xubilación, en xeral, en España é voluntaria, sempre que
teñámo-la idade para retirarnos. No marisqueo a pé establécese como idade
forzosa para a xubilación os 65 anos.

O cálculo da base reguladora para a xubilación determínase en función das
cotizacións dos últimos anos. Por exemplo, para o ano 2000, calcularíase así:

Base reguladora =
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Segundo os anos cotizados, así será a porcentaxe da base que cobraremos. Se
cotizamos 15 anos, cobrámo-lo 50% da base, e así gradualmente ata os 35 anos
cotizados, caso no que cobrariámo-lo 100% da base reguladora.

MORTE E SUPERVIVENCIA: é a prestación que lles corresponde pola morte da
causante (é dicir, da traballadora) ós seus fillos, ó cónxuxe e a outros familiares.

Ademais desa prestación, os sobreviventes reciben un pequeno auxilio por
defunción.

Se o falecemento fose por causa dun accidente laboral ou por enfermidade
profesional, correspóndelles ós beneficiarios recibir unha indemnización.

ASIGNACIÓN POR FILLO Ó CARGO.
Pode solicitarse esta prestación segundo os ingresos da unidade familiar cando

se teñen fillos menores ó cargo.
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OS CONVENIOS ESPECIAIS

No suposto de ter algo cotizado no REM e non poder seguir cotizando neste
ou noutro réxime (por exemplo, incapacidade, emigrante retornado, etc.),
podemos subscribir un convenio especial, que cobre as prestacións derivadas de
continxencias comúns (enfermidade e accidente non laboral) e a xubilación.

O prazo para subscribi-lo convenio especial é de 90 días.
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FOLLA DE AUTOAVALIACIÓN

¿É voluntario o réxime especial do IVE da agricultura, gandería e pesca?
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................

¿É necesario levar un rexistro das vendas?
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................

¿En que réxime se pode compensa-lo IVE dos gastos?
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................

¿Como se determina o beneficio? ¿Que é o rendemento?
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................

¿Quen debe face-lo pago fraccionado?
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
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¿Cales son as obrigas fiscais trimestrais e anuais?
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................

¿A que idade é obrigatoria a xubilación?
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................

¿Que pagamos na cota mensual da Seguridade Social?
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................

¿Está subvencionado o réxime especial do mar?
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................

¿Que tipo de prestación é unha baixa por accidente non laboral?
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
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SEGURIDADE - MARISQUEO A PÉ 

a) INTRODUCCIÓN Á
EXPLOTACIÓN DUN BANCO
NATURAL. PRINCIPIOS XERAIS DA
SEGURIDADE E HIXIENE NO
TRABALLO.

A explotación dos bancos naturais de moluscos é unha actividade profesional
que ocupa a miles de galegas e galegos, e que consiste, sobre todo, na extracción
por métodos manuais de ameixas, berberechos...

Aínda que aparentemente este tipo de actividade careza de perigos, o certo é que
esta explotación ten uns riscos para a poboación traballadora, que pode sufrir

1Módulo Seguridade - PARTE ESPECÍFICA - Marisqueo a pé 



accidentes laborais ou padecer unha serie de enfermidades profesionais.Así, dada a
importancia que alcanza esta actividade na nosa terra e o elevado número de
traballadoras e traballadores que ocupa, considerámo-la seguridade como un tema de
gran relevancia.

E, ¿que é a “seguridade no traballo”?: consiste na aplicación dunhas técnicas
que diminúen os riscos de sufrir un accidente de traballo ou de padecer
enfermidades profesionais.

✓ Para ser considerado LABORAL OU DE TRABALLO, o accidente ten que
producir de xeito inmediato unhas consecuencias, que serían: danos persoais,
danos materiais ou danos de ámbolos dous tipos.

✓ Na ENFERMIDADE PROFESIONAL as consecuencias son visibles a longo
prazo e non de maneira inmediata.

A Lei 31/1995, do 8 de novembro, de prevención de riscos laborais establece as
seguintes definicións no seu artigo 4:

Prevención: conxunto de actividades ou medidas adoptadas ou previstas en
tódalas fases de actividade da empresa co fin de evitar ou diminuí-los riscos
derivados do traballo.

Risco laboral: posibilidade de que un traballador sufra un determinado dano
derivado do traballo.

Danos derivados do traballo: enfermidades, patoloxías ou lesións sufridas con
motivo ou ocasión do traballo.

Enténdese por accidente de traballo o ocorrido como consecuencia directa ou
inmediata do traballo que realiza pola súa propia conta e que determina a súa
inclusión no Réxime Especial.

(a. 100 do Decreto. 1867/1970, do 9 xullo, que regula o Réxime Especial dos Traballadores

do Mar)
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Enténdese por enfermidade profesional a contraída a consecuencia do traballo
executado (por conta propia no caso do marisqueo) nas actividades que se
especifiquen no cadro que se aprobe polas disposicións de aplicación e
desenvolvemento da Lei xeral da Seguridade Social.

(a. 116 do RDlexislativo. 1/1994, do 20 xuño, polo que se aproba o Texto refundido da LXSS).

a.1) AXENTES FÍSICOS QUE INTERVEÑEN (FRÍO,
HUMIDADE, SOL, POSTURAS…)

• O frío:

O home é un animal de sangue quente, é dicir, debe mante-la súa temperatura
arredor dos 37 graos. Cando a temperatura diminúe moito prodúcese a chamada
hipotermia, que significa que o organismo perde máis calor (por causa do frío
ambiente) do que é capaz de producir.

Para evitar perder calor nestas situacións, o noso corpo reacciona de dúas
maneiras:

- producindo máis calor a través de tremores (contraccións) dos músculos, por
un lado, e
- polo outro, aforrando calor: non pasa sangue (ou pasa moi pouco) polos vasos
que están na pel, que se volve por esa razón de cor branca cando temos moito frío.
Se estas reaccións non son suficientes e seguimos expostos ó frío intenso,

podería aparece-lo típico bater de dentes, dificultade na fala (tatabexo), dificultade
para manexar ferramentas (torpeza) e incluso podería producirse conmoción e,
finalmente, a morte (aínda que isto último se refíre fundamentalmente ás
exposicións a temperaturas baixo cero).

As zonas do corpo polas que se perde máis cantidade de calor son:

■ a cabeza
■ o pescozo
■ as axilas
■ as mans
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■ as inguas
■ as plantas dos pés

Así, debemos manter cubertas estas zonas axeitadamente, co fin de evitar no
posible a perda de temperatura.

• A humidade

A humidade aféctanos aumentando a sensación de frío. Á mesma temperatura
ambiente, teremos maior sensación de frío se estamos húmidos ca se estamos secos.

Isto mesmo ocorre cos ventos. O noso organismo perde temperatura por
“convección”: a capa de aire que nos rodea quéntase coa calor do noso corpo. Se fai
vento, este vai estar eliminando esa capa de aire quente, substituíndoa por outra
máis fría, co que teremos que volver a quenta-la capa de aire que nos rodea
constantemente, producíndose como resultado unha perda de calor.
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Sen vento: Quentámo-la capa de aire que nos rodea e mantémola a esa
temperatura. Deste xeito non perdemos calor.

Con vento: Pola acción do vento, a capa de aire que quentaramos desprázase e
é substituída por outra capa de aire frío que debemos quentar e que se despraza
de novo... Como resultado, perdemos calor.

Ademais, o traballo que realicemos baixo os efectos da humidade vai favorecer
que padezamos a longo prazo enfermidades de tipo reumático.Aceleraríase así a
aparición da reuma, enfermidade relativamente frecuente en Galicia.

• O sol:

A exposición prolongada e continuada ó sol vai producir unha lesión na pel
que está directamente exposta á luz solar. Esta lesión é a DERMATITE (inflamación
das capas da pel): aumenta o grosor dalgunhas capas da pel para poder protexerse
mellor da acción dos raios solares.Tamén hai un aumento da coloración destas
zonas, xa que a pel intenta conseguir así unha maior protección contra eses raios.

Co tempo poden aparecer lesións cancerosas nas zonas máis expostas que
padeceron dermatite durante anos por exposición ós raios solares.

As zonas onde se produce dermatite con maior frecuencia son, no noso
traballo:

■ a caluga
■ as orellas
■ as mans
■ os antebrazos
■ a parte inferior das pernas (o papo da perna e os nocellos)

Son zonas que correntemente van descubertas.A mellor maneira de evitar estas
lesións e previ-la súa aparición é manténdoas cubertas durante a xornada de
traballo (empregando sombreiros, luvas, pantalóns, etc). Poden usarse cremas
protectoras con filtros solares que amortecen ou diminúen a acción dos raios do
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sol sobre a pel.Tamén é importante mante-la pel sa (cunha boa hidratación e
elasticidade) por medio de cremas axeitadas, que aplicaremos sobre todo despois
dunha prolongada exposición ó sol.

Debemos rexeita-lo uso de cremas bronceadoras que non conteñan filtros
solares.

A aparición das lesións tamén vai depender das características do suxeito; así,
unha persoa loura e coa pel moi branca vai a sufrir máis lesións ca outra morena
de pel escura.

Na nosa pel temos unhas células (os melanocitos) encargadas de fabricar unha
substancia, a melanina, que é a que lle dá a cor e a protexe da acción do sol.As
persoas de pel morena teñen maior número de melanocitos e, polo tanto, maior
capacidade de fabricar melanina cás persoas de pel branca.

Nos casos de exposicións moi intensas, sen ningún tipo de protección,
podémonos atopar con verdadeiras queimaduras, que requiren un tratamento
especializado, igual que outros tipos de queimaduras producidas por outros
axentes (como o lume, o frío, a auga quente...).

A luz solar pode tamén dana-los ollos ó estar incrementada polo efecto de
reflexión na superficie da auga. Debemos evitar unha excesiva entrada de luz co
uso de sombreiros de viseiras, así como de lentes solares; de non ser así poderían
chegar a producirse verdadeiras queimaduras oculares.

• As posturas:

O mantemento dunha mesma postura durante períodos prolongados de tempo
producirá fatiga muscular en tódolos músculos encargados de sostela.
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A fatiga muscular é a diminución da capacidade física do individuo despois de
realizar un traballo durante un tempo determinado. Caracterizase por unha
diminución do ritmo de traballo, polo cansazo e porque os movementos se volven
cada vez máis torpes e inseguros.

Por outra banda, os movementos repetitivos -sobre todo se se realizan durante
períodos de tempo longos- poden dar lugar a patoloxía nos ósos e nos músculos.

Hai unha serie de factores de risco ou factores que favorecen a aparición destas
lesións nos ósos e nos músculos (lesións ósteo musculares).

1.- O mantemento de posturas forzadas.
2.- A aplicación dunha forza excesiva.
3.- Os ciclos de traballo moi repetitivos.
4.- Os tempos de descanso insuficientes.

A.2) VESTIARIOS E MATERIAIS. EQUIPOS DE
PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIS)

O Real decreto 773/1997, do 30 de maio, sobre disposicións mínimas de
seguridade e saúde relativas á utilización polos traballadores de equipos de
protección individual (a. 2).

Enténdese por equipo de protección individual calquera equipo destinado a ser
levado ou suxeitado polo traballador para que o protexa dun ou varios riscos que
poidan ameaza-la súa seguridade ou a súa saúde, así como calquera complemento
ou accesorio destinado para tal fin.

• O calzado:

O máis axeitado son as clásicas botas de goma.A súa misión é mante-lo pé
illado da auga, que é o medio onde habitualmente realizámo-lo noso traballo.
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Estas botas deben cumprir unha serie de requisitos, como son:

1.- O material debe ser resistente para que non sexan atravesadas por púgas de
ourizo, restos de conchas, etc.

2.- Deben te-las punteiras reforzadas.

3.- O número da bota será, alomenos, un número maior có do calzado que
usamos habitualmente. Con isto conseguimos que a bota quede ampla, tanto ó
longo coma ó ancho, e así evitaremos:

■ Deformidades das dedas (montar unhas encima das outras).
■ Prendementos das dedas (por se-las botas moi curtas ó longo).
■ Rozaduras.
■ Calos.

A altura da cana depende do tamaño da bota.

4.- Dentro da bota usaremos calcetíns, a ser posible de fío ou de algodón (non
de fibra), pois así recóllese ben a suor do pé e evitamos rozaduras, proídos e
incluso infeccións por fungos, ademais de mantérmo-los pés máis quentes.

5.- As solas deben ser antiesvarantes para evitar escorregóns e caídas.

• As luvas:

Debemos empregalas, xa que ó traballar no medio mariño temos sempre as
mans molladas, o que dificulta tamén a utilización das ferramentas.

Co uso das luvas podemos evitar cortes, infeccións por fungos e o frío.

Poden ser de goma forte, similares ás usadas nas tarefas domésticas ou mesmo
de neopreno, pero sempre deben permitirnos realiza-lo noso traballo con soltura,
se ben é certo que a soltura depende en moitas ocasións da práctica no seu uso.
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• Protección contra o frío, a choiva, o vento e mailo sol:

A roupa úsase para mante-la calor corporal. Entre a roupa e nosa pel hai unha
capa de aire que, ó quentarse, axúdanos a mante-la nosa temperatura corporal
dentro dos límites adecuados (sobre 37º C).

Pero para protexernos contra os factores climatolóxicos debemos usa-las
prendas máis axeitadas para cada caso.

As teas tupidas íllaos moi ben do frío. Se as tramas do tecido son moi abertas,
deixan pasa-lo vento e axúdannos a refrixerarnos en días de moita calor. Os
tecidos de nailon de trama apertada protéxennos perfectamente contra o vento e
a chuvia.As roupas máis axeitadas son as de tecidos liviáns, cunha capa exterior
impermeable que nos protexa do vento e da chuvia.A roupa usada debe permiti-
la transpiración, xa que se estamos húmidos pola suor, teremos unha maior
sensación de frío.

• Proteccións: pulso, nocellos, faixas protectoras

Os pulsos: poden protexerse con correas do pulso especiais que evitan lesións
específicas.

Os nocellos: protéxense co uso de botas axeitadas que non compriman
demasiado para permiti-la circulación do sangue, pero que non queden
excesivamente frouxas para evitar desprazamentos laterais, que darían lugar a
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escordaduras e luxacións dos nocellos (polo xeral, as botas deberían ser dun
número máis do que calzamos habitualmente).

Como o noso traballo obriga a
estar en posturas nas que forzámo-
lo lombo, podemos ter lesións na
rexión lumbar. Estas lesións
pódense previr co uso de faixas
axeitadas, que non nos impiden
realiza-los traballos e reforzan esta
zona do noso corpo.
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b) HIXIENE E PROTECCIÓN
CONTRA ROZADURAS E ÚLCERAS

As rozaduras prodúcense fundamentalmente por usar un calzado pouco
axeitado, tanto no caso de que estea demasiado apertado como no caso de que
sexa tan frouxo que permita que o pé se mova demasiado no seu interior e roce
contra as súas paredes.As botas de goma poden ter bordos mal acabados que
debemos limar para evitar que nos produzan rozaduras e ampolas.

Cando temos unha rozadura, se non a tratamos axeitadamente e continuamos
usando o mesmo calzado, a lesión vai seguir progresando ata converterse nunha
úlcera.

Debemos desinfectar ben toda ferida que se produza, empregando Betadine,
auga osixenada ou mercromina (tendo en conta que non debemos botar
mercromina e Betadine na mesma ferida, pois son incompatibles). De seguido,
cubrirémo-la ferida para evitar que o calzado siga producindo rozaduras. No caso
das ampolas, podemos pinchalas para extraérllelo líquido, desinfectándoas e
cubríndoas despois.

As úlceras poden necesitar un tratamento médico específico, moitas veces con
antibióticos.

Unha maneira moi simple de evitar estes tipos de lesións é seguindo estas
pautas:

■ usar sempre o calzado máis adecuado e do número axeitado.
■ limar tódalas zonas das botas que poidan causarnos dano.
■ usar calcetíns de fío ou de algodón, que recollen a suor, manteñen o pé
aireado e quente e non producen rozaduras por eles mesmos.
■ mante-la pel dos pés ben hidratada e elástica coa aplicación de cremas
hidratantes.
■ protexe-las zonas que notemos que están coloradas por estar sometidas a
roces (tiras, esparadrapo con algodón, etc.).
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c) CARGA E TRANSPORTE DE
PESOS: CUBOS, SACOS,
MOCHILAS, CARROS.

Cando non usamos maquinarias para a carga e o transporte de pesos, somos
nós mesmos os encargados de realizar estas operacións, empregando o noso
organismo como panca e máquina transportadora.

Se se fai a carga dos pesos e o seu transporte dunha forma incorrecta, podemos
acabar padecendo determinadas lesións tanto nos músculos como nos ósos.As
lesións máis importantes son as que producen desviacións óseas, sobre todo na
columna, que darán lugar ás LUMBALXIAS pola manipulación constante ó longo
dos anos.

Para manexa-la carga, temos que ter en conta unha serie de fases:

1.- SUXEICIÓN DA CARGA (COAS MANS)

Nesta fase pódense producir feridas, rozaduras, cortes, etc. nas mans. Hai risco
de tétano se non témo-la precaución de usar luvas.

Os cortes e feridas producidas no mar teñen o mesmo risco de infectarse e de
producir tétano cás feridas producidas en terra e, se non estamos correctamente
vacinados, teñen que aplicarnos unha inxección contra o tétano (gammaglobulina
antitetánica).

A vacinación consiste en introducir dentro do noso organismo unha parte do
xerme productor da enfermidade. Esta pequena parte do xerme introducida non
vai produci-la enfermidade, senón que o noso corpo reacciona fabricando
defensas contra el.

A VACINACIÓN é unha inmunización activa, o que quere dicir que é o organismo
o que se defende fabricando as defensas.



A ADMINISTRACIÓN DA GAMMAGLOBULINA ANTITETÁNICA é unha
inmunización pasiva, xa que non é o organismo o que fabrica as defensas, senón
que estas se lle introducen xa fabricadas para evita-la infección.

A gammaglobulina adminístrase cada vez que se produce unha ferida que
puidese contaminarse e descoñecemos se o suxeito está ou non vacinado, ou ben
se pasou moito tempo dende que se lle puxo a última dose da vacina.

A vacinación realízase así: unha 1ª inxección, unha 2ª ó cabo dun mes e unha
3ª ó ano. Renóvase ós 5-10 anos.

2.- LEVANTAMENTO DA CARGA

Cando se realiza de maneira inadecuada, poden producirse tiróns musculares e
lesións óseas:

■ tendinite (inflamacións
musculares)
■ escordaduras en
articulacións
■ tiróns musculares na rexión
lumbar 

En todo momento
deberiamos mante-lo lombo
recto, os pés firmes e
separados, e os xeonllos
flexionados. Deste xeito, o
maior esforzo recaerá sobre
as pernas e non sobre o
lombo.

Levantamento manual de
cargas.

13Módulo Seguridade - PARTE ESPECÍFICA - Marisqueo a pé 



3.- CARGA DE PESOS

Cando facemos un reparto desequilibrado da carga (cargamos máis dun lado ca
doutro), a columna debe adoptar unha postura compensatoria, o que pode dar
lugar a lumbalxias, ciáticas e tiróns musculares.

O Real decreto 487/1997, do 14 de abril, de disposicións mínimas de
seguridade e saúde relativas á manipulación manual de cargas que entrañe riscos,
en particular dorsolumbares, para os traballadores.

Peso máximo
En xeral 25 kg
Maior protección 15 kg
Traballadores adestrados (situacións illadas) 40 kg

4.- TRANSPORTE

A mellor maneira de realiza-lo transporte sería por medio de carros, o peso
repousaría sobre o carro e non sobre o noso organismo.

14 MANUAL DE FORMACIÓN PARA O MARISQUEO - Módulo Seguridade



No seu defecto, o uso das mochilas sería máis axeitado có transporte con
cubos, xa que o peso iría no lombo, evitándose as posturas compensatorias da
columna. Pero aínda así, seguiriamos tendo un sobrepeso na rexión lumbar, coa
conseguinte lesión nesa zona ó cabo dos anos.

No caso de transporta-lo marisco en cubos, deberiamos usar dous, levando un
en cada man (vixiando o peso de cada un) para que a columna se manteña recta
durante todo o transporte.

5.- DESCARGA

A descarga debe facerse sobre unha superficie elevada e non sobre o chan, pero
se non fose posible realizala sobre un lugar alto, farase do mesmo xeito cá carga
pero en secuencia inversa.
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ch) SELECCIÓN DO MARISCO;
TRABALLO ERGONÓMICO: MESAS
DE TRABALLO.

A selección do marisco debe realizarse da maneira máis cómoda e confortable
posible. Non é unha técnica axeitada realiza-la selección do marisco en caixas
deitadas no chan, xa que isto vainos obrigar a permanecer agachados ou de
xeonllos, co que teremos unha postura moi forzada que, con frecuencia, provocará
lesións.

Debemos selecciona-lo marisco nunha mesa de traballo que nos permita face-
las operacións necesarias comodamente sentados.A cadeira faranos mante-lo
lombo dereito en todo momento.

Tódolos elementos necesarios para o traballo estarán ó alcance da man, sen
necesidade de realizar xiros ou movementos bruscos e forzados. No caso de que
sexa necesario movernos para alcanzar algún elemento, a cadeira deberá ser
xiratoria e con rodas para facilita-lo desprazamento.A mesa, ademais de te-lo
tamaño e a altura axeitadas, será dun material de fácil limpeza e desinfección.
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d) PATOLOXÍA ÓSTEO ARTICULAR
E A SÚA EVOLUCIÓN.

Debido ó tipo de ferramentas usadas para a extracción do marisco, vanse
producir microtraumatismos de forma repetitiva e continuada nas articulacións,
que darán lugar a lesións nesta ó cabo do tempo.

◆ Nas extremidades superiores os factores de risco serán:
➔ O mantemento de posturas forzadas (nos pulsos ou nos ombros).
➔ A aplicación dunha forza excesiva.
➔ Os ciclos de traballo moi repetitivos.
➔ Tempos de descanso insuficientes.

◆ Na columna lumbar, as causas máis frecuentes de molestias son de orixe
mecánica (sobreesforzos) ou por envellecemento das estructuras que conforman o
lombo.

As estructuras adoitan lesionarse por:
➔ movementos bruscos
➔ posturas forzadas ou sostidas no tempo.

D.1) LESIÓNS DO PULSO

Ó cabo dos anos é posible que aparezan lesións específicas, como:

✱ A SÍNDROME DO TÚNEL CARPIANO: debido ós microtraumatismos,
comprímese un nervio (o nervio mediano) que pasa polo pulso.A compresión
deste nervio produce dor e formigo nos tres primeiros dedos (polgar, índice e
corazón), que poden ser máis intensos pola noite.

A longo prazo pode aparecer falta de sensibilidade na xema do dedo polgar, así
como imposibilidade de coller obxectos entre ese dedo e os outros (non se pode
face-la oposición do polgar).

A prevención consiste en usar de correas de pulso específicas para evita-la súa
aparición nos suxeitos con risco de padecela por causa do seu traballo.



✱ A TENDINITE: é a inflamación dos tendóns musculares do pulso e dos dedos.
A tendinite produce dor ó abrir e pecha-la man.

✱ A TENOSINOVITE: as bolsas cheas dun líquido espeso que facilitan os
movementos dos tendóns poden chegar a inflamarse. Esta inflamación é a chamada
tenosinovite.Aparece dor intensa e lancinante (como se latexase), ó tempo que se
produce unha semiflexión do dedo afectado, que non se pode estirar.

O tratamento é con antibióticos e cirurxía para libera-los tendóns e que poidan
moverse libremente.

D.2) LESIÓNS DOS NOCELLOS

As lesións máis típicas dos nocellos serían as escordaduras (ou torceduras), as
luxacións e, incluso, as fracturas.

✱ As ESCORDADURAS prodúcense cando os ligamentos que suxeitan a
articulación estiran e mesmo rompen por causa dun movemento anormal.

Aparece inmediatamente:
■ dor intensa
■ inflamación
■ dificultade para andar

Ligamento Normal

Ligamento roto (o
san segue a tirar e
“abre” a articulación)
/escordadura
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Hai que inmobiliza-la articulación (por parte de persoal médico) e mante-la
vendaxe durante 2-3 semanas.

É beneficioso aplicar xeo á articulación o máis rapidamente posible e realizar
así o traslado, pois axuda a baixa-la inflamación e a calma-la dor.

Debemos coloca-lo xeo nunha toalla ou pano limpo e rodea-la articulación,
pero nunca aplicalo directamente sobre a pel para evita-las queimaduras polo frío.

✱ As LUXACIÓNS provócanse cando un óso da articulación sae do sitio ó
realizar un movemento anormal.

Aparece un avultamento (producido por ese óso que sae do sitio), incapacidade
funcional e dor.

O óso debe ser colocado de novo no seu sitio o antes posible. Esta lesión
asóciase frecuentemente a unha estirada ou á rotura dos ligamentos (o óso, ó saír
do seu sitio, produce unha estirada dos ligamentos).

Debe inmobilizarse a articulación para que os ligamentos curen e o óso non
volva desprazarse.

✱ A FRACTURA, por último, é a lesión máis grave dos ósos. Poden romper
incluso nas articulacións (esta sería a fractura máis grave).

As fracturas poden ser abertas ou pechadas.As fracturas abertas prodúcense
cando golpeámo-lo óso cun obxecto cortante (por exemplo un legón, unha
aixada, etc.). Prodúcese un corte na pel e nos tecidos, e pódese ve-la fractura do
óso dende o exterior. Son máis graves cás pechadas, xa que pode infectarse o
óso.

As fracturas deben ser tratadas por persoal médico especializado.
Clinicamente teremos:

■ dor intensa
■ incapacidade funcional
■ inflamación
■ hematoma na zona (por rotura dos vasos que irrigan o óso).
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Poden producirse por un golpe con algunhas das ferramentas usadas na
extracción do marisco, por un movemento de xiro realizado bruscamente ou por
caída.

D.3) LESIÓNS DA COLUMNA VERTEBRAL

A zona da columna máis frecuentemente afectada é a rexión lumbar,
aparecendo as chamadas LUMBALXIAS, que son dores na columna. Xeralmente
son de orixe mecánica (por sobreesforzos) e tamén por envellecemento das
estructuras que a forman.As causas máis habituais son:

■ movementos bruscos
■ posturas forzadas ou sostidas no tempo

Hai unha serie de factores que favorecen a aparición das lumbalxias:

✱ INDIVIDUAIS: ter uns hábitos inadecuados.
- Malas posturas: alteración da curvatura normal ou fisiolóxica da columna.
- Debilidade dos músculos (abdominais e paravertebrais, sinalados no debuxo

do lombo).
- Exceso de peso: a columna aumenta a curva normal para compensa-lo peso.

Texto: aumento da curva fisiolóxica
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✱ FACTORES RELACIONADOS CO TRABALLO:

• Xerais: esforzo físico intenso.
• Manexo e levantamento de cargas pesadas.
• Rotación do tronco de forma repetitiva.

A prevención das lumbalxias faise:
• Evitando os factores de risco.
• Mantendo os músculos en boas condicións.
• Repousando de maneira periódica os músculos que interveñen na
postura de traballo.
• Usando faixas protectoras.
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Hai unha serie de exercicios para mante-lo lombo saudable e que serven,
asemade, para relaxa-la súa musculatura.Vexamos algúns de seguido:

Exercicios para manter un lombo saudable.
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D.4) LESIÓNS DA ARTICULACIÓN COXO-FEMORAL

A articulación coxo-femoral está formada pola cabeza do fémur (que é o óso
longo que está situado na coxa, dende o xeonllo ata a cadeira) e a cadeira.

As lesións máis frecuentes desta articulación son:

• Luxación: cando a cabeza do fémur sae do seu sitio.
• Fractura: da cabeza ou do colo.
• Fractura-luxación central da cadeira: a cabeza do fémur desprázase e rompe o
solo da cadeira introducíndose cara á cavidade pelviana.
• Artrose.
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Cadeira

Cabeza do fémur

Fémur

Cabeza do fémur

Colo do fémur



Cando hai unha fractura ou unha luxación, aparece:

• dor (non se pode intentar move-la perna sen sentir unha dor moi intensa)
• diminución da lonxitude da perna (en 3-4 cm)
• a punta do pé está mirando cara afóra

A ARTROSE é unha lesión orixinada polo desgaste dalgúns ou de tódolos
elementos óseos que compoñen a articulación. É como se os ósos que forman a
articulación “non encaixasen” ben un noutro e o movemento desa articulación é
inadecuado, incompleto (está diminuído) e doloroso.
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dende os pés da
cama (así se vería
se mirasémo-los
seus pés) 
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e) LESIÓNS DERMATOLÓXICAS E
A SÚA EVOLUCIÓN

E.1).- LESIÓNS PRODUCIDAS POLO SOL

As queimaduras solares prodúcense pola exposición ó sol, fundamentalmente
nas zonas da pel que están expostas ós raios solares.

• A HIPERQUERATOSE: prodúcese porque aumenta o tamaño da capa córnea
da pel.A pel vírase coriácea (máis dura) e as enrugas están máis marcadas.A cor
da pel vólvese máis escura nestas zonas.

• AS QUEIMADURAS: a exposición prolongada e intensa pode producir
verdadeiras queimaduras na pel, sobre todo en persoas de pel sensible ou en zonas
do organismo de pel máis delicada.

É unha queimadura similar á que se produce se nos cae líquido quente por
riba. Poden ser de diferentes graos dependendo da profundidade á que chegue a
lesión.

E.2).- LESIÓNS PRODUCIDAS POR FUNGOS (MICOSE)

Os fungos están presentes no medio ambiente normal e, polo tanto, tamén na
nosa pel. Non nos afectan xeralmente cando a pel está íntegra (sen lesións), pero
poden causarnos dano se a pel ten:

■ rozaduras
■ fendas
■ zonas de rascado intenso, etc.

Nesta situación os fungos colonizan a pel lesionada, producindo lesións
bastantes típicas.

É unha lesión xeralmente redondeada que vai avanzando polas beiras e curando
no centro, co que aumenta o seu tamaño.



Ó provocar moito formigo, a persoa que a padece tende a rascarse, trasladando
a micose a outras zonas da pel.

A micose aparece moi frecuentemente entre as dedas: é a enfermidade
coñecida como pé de atleta. Esta enfermidade prodúcese cando os fungos
colonizan as fendas que poida haber entre as dedas (e que poden ser producidas
pola suor, polo uso de calcetíns de nailon e polas botas de goma). Debemos previ-
la aparición destas fendas hidratando a pel e usando calcetíns axeitados.Tamén é
importante seca-lo interior das botas.

As micoses son lesións difíciles de tratar, xa que cando empeza a melloría, o
suxeito habitualmente deixa o tratamento, co que a enfermidade volve
reproducirse de novo.

O tratamento realízase con pomadas antimicóticas (pomadas antifungos), que
deben aplicarse sobre a lesión e un pouco por fóra dos bordes para impedir que
poida seguir medrando. Ás veces é necesario recorrer a tratamento por medio de
comprimidos asociados ás pomadas.
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f) TRATAMENTOS

• LESIÓNS HIPERQUERATÓSICAS: mediante medicamentos chamados
queratolíticos, que provocan a diminución da capa córnea da pel e a súa posterior
escamación.

A mellor terapia é sempre a prevención, cubríndose do sol ou usando filtros
solares axeitados para o tipo de pel e o número de horas de exposición.

• QUEIMADURAS:
- Debemos desinfectalas ben. Se son queimaduras profundas, debemos acudir a

un centro sanitario.
- Non aplicar nunca sobre unha queimadura pomadas nin antibióticos.
- O mellor é cubrilas cunha gasa estéril e acudir ó médico.

• ROZADURAS: deben limparse, desinfectarse e cubrirse despois para protexe-la
zona de novas rozaduras.

• ÚLCERAS: a ferida é máis profunda ca unha simple rozadura, chegando ás
capas máis profundas da pel.

Desinfectarémola ben con auga e xabón e logo aplicaremos unha solución
desinfectante (Betadine, por exemplo). Pode ser necesario usar pomadas con
antibióticos.

• MICOSES: Como xa adiantamos, debemos tratalas con medicamentos
específicos para este tipo de lesións. Podemos usar pomadas, comprimidos, sprays,
posxeles e incluso pos, que son moi útiles para evitar unha nova infección a través
do calzado. En todo caso, deben ser receitados por un médico.

As botas de goma (e, en xeral, todo tipo de zapatos) quedan húmidas despois
do seu uso. Se padecemos unha micose (“pé de atleta”, por exemplo) os fungos
que a producen tamén medran no interior do calzado. Se aplicámo-los pos
antimicóticos ou funxicidas no interior do calzado, estaremos evitando unha nova
infección cando volvamos poñelas.
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g) REUMATISMOS E ARTROSE.
EVOLUCIÓN

Tódalas lesións que se produzan nas articulacións van molestarnos en maior ou
menor medida nalgún momento (pola humidade, polos cambios de tempo, etc.).

As enfermidades reumáticas son relativamente frecuentes no noso territorio, e
moito máis se o noso medio de traballo é o mar.

Mesmo se usamos botas de goma e roupa de auga apropiada, non podemos
evita-la frialdade da auga sobre as botas durante a xornada de traballo.

A mellor maneira de protexernos é manternos sempre o máis secos e quentes
posible.

A artrose é unha dexeneración normal dos ósos que forman parte das
articulacións. Pode producirse en calquera articulación do organismo, pero máis
frecuentemente:

• na columna vertebral (a tódolos niveis desta)
• nos xeonllos
• nos dedos
• na articulación coxo-femoral.

As articulacións non funcionan ben, polo que a amplitude dos movementos
está diminuída. Prodúcese dor, que adoita ser máis importante cando iniciámo-lo
movemento, e semella desaparecer ou mellorar cando “quentámo-la” articulación.
As articulacións inflámanse e defórmanse (isto último é moi visible nos dedos).

A evolución vai cara a unha limitación severa dos movementos, que se volven
dolorosos e con deformidade articular.



Vértebras con artrose: aparecen formacións óseas que se unen ás das vértebras
seguintes producindo o que se chama “pico de loro”, pola súa forma.
Comprímese a saída dos nervios, e iso produce dor.
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h) CISTITE. EVOLUCIÓN

A cistite é unha inflamación da parede interior da vexiga urinaria. É máis
frecuente nas mulleres ca nos homes.

Normalmente prodúcese por causa do frío e dá lugar a uns síntomas moi
molestos e moi típicos. Calquera pode darse conta de que sofre unha cistite se
non é a primeira que padece. Mesmo se observamos que lle afecta a algunha
compañeira, poderiamos dicirlle que só é unha cistite o que lle molesta.

Aparecen:
• Ganas de ouriñar continuamente: a persoa que padece cistite acode ó
servicio cada pouco tempo e sempre ten ganas de ouriñar.
• Cando se ouriña saen só unhas gotas, ou ben notamos dor ou
comechón.
• Despois de ouriñar quedamos con ganas coma se non ouriñaramos.

A maneira de previlas é manténdonos o máis quentes posible.

• O tratamento consiste na utilización de medicamentos específicos. É
necesario beber moita auga para “lavar” ben a vexiga. Os ouriños que non
expulsamos poden infectarse, o que agravaría o problema enormemente.

Para baleirar totalmente a vexiga hai un truco moi simple: poñer auga moi
quente nunha almofía ou no bidé e sentarse enriba (sen lavarnos coa auga, xa que
debe estar moi quente). O esfínter que pecha a vexiga dilátase coa calor e
ouríñase na auga, baleirando totalmente a vexiga. Con esta manobra melloran
moitísimo os síntomas.

Os medicamentos usados no tratamento, normalmente, son simples
desinfectantes específicos. Se os ouriños retidos se contaminan, a infección
podería chegar a afectar ós riles, co que o tratamento se volvería prolongado e
complicado.

Pode aparece-la chamada cistite de repetición, que se produce cando a cistite
aparece máis dunha vez (4-5, etc.) o cae complica o tratamento no sentido de
prolongalo no tempo e pola necesidade de cambiar de medicamento, xa que o
que viñamos empregando podería deixar de ser efectivo.
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i) CAIXA DE URXENCIAS BÁSICA

É recomendable levar unha caixa de urxencias básica sempre que vaiamos
traballar, porque nos pode permitir solucionar pequenos problemas (feridas,
rozaduras, cortes superficiais, picaduras de insectos, etc.) sen necesidade de
abandona-lo lugar ou interrompe-la xornada de traballo.Ademais, abonda con
levar unha caixa de urxencias para todo o grupo, non é preciso levar unha por
persoa.

A caixa de urxencias estará en perfecto estado e será revisada periodicamente
co fin de poder substituír calquera dos elementos que estea pasado de data ou
deteriorado. É recomendable dispor dunha caixa estanca que illará os
medicamentos e o material sanitario da auga, da humidade e da salinidade.

Non debemos usar nunca un medicamento salvo que esteamos seguros de
saber cómo facelo.

CONTIDO DESEXABLE DUNHA CAIXA DE URXENCIAS:

✱ MATERIAL SANITARIO:
■ compresas e gasas estériles
■ vendas de diferentes tamaños
■ algodón e esparadrapo
■ tesoira (varias se é posible)
■ pinzas de dentes (hainas nas tendas de material cirúrxico)
■ alcohol e solucións desinfectantes (Betadine, auga osixenada)

✱ MEDICAMENTOS:
■ antimareo, analxésicos, antitérmicos e antialérxicos

Esta caixa de urxencias pode estar colocada na lancha de vixilancia, no barco de
control ou nos coches dos que se sae dende a costa.
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l) CADRO DE LESIÓNS 
(máis frecuentes)

1.- LESIÓNS DO PULSO

2.- LESIÓNS DOS NOCELLOS

3.- LESIÓNS DA COLUMNA VERTEBRAL lumbalxias

4.- LESIÓNS DA ARTICULACIÓN COXO-FEMORAL
➔ luxación
➔ fractura
➔ fractura-luxación
➔ artrose

5.- LESIÓNS NA PEL (dermatolóxicas)

➔ producidas polo sol

➔ producidas por fungos (micose) pé de atleta (só nas dedas)
➔ rozaduras
➔ úlceras

6.- ARTROSE

7.- CISTITE

escordaduras
luxacións
fracturas

hiperqueratose
queimaduras

na columna vertebral
nos xeonllos
nos dedos
na articulación coxo-femoral

síndrome do túnel carpiano
tendinite
tenosinovite

esporádica ou illada
de repetición



FOLLA DE AUTOAVALIACIÓN

1. ¿Cales son as zonas de maior exposición ó sol no noso traballo?
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
2. ¿Que é unha artrose?
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
3. ¿Como podemos recoñecer unha cistite?
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
4. ¿Cando doe unha articulación con artrose?
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
5. ¿Cando debemos levar e cal é o contido desexable dunha caixa básica de

urxencias? 
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
6. ¿Como podemos evitar un contaxio por fungo nos pés a través do

calzado?
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
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7. ¿Para que serven as faixas protectoras?
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
8. ¿Debemos utilizar cremas de protección solar?
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
9. ¿Para que debemos empregar lentes de sol?
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
10. ¿Por que debemos usar cremas hidratantes?
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
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SEGURIDADE 
MARISQUEO DO PERCEBE

a).- SEGURIDADE E HIXIENE NO
TRABALLO. FACTORES FÍSICOS
QUE INTERVEÑEN

Os percebes son CRUSTÁCEOS mariños que viven en zonas expostas das costas
do noso país, polo que o marisqueo a pé desta especie é unha actividade que se
realiza dende as rochas nas zonas moi batidas polo mar.

A unidade de traballo debería constar de dúas persoas: o recolector
propiamente dito, que vai atado cun cabo, e mailo seu compañeiro, que suxeita o
cabo e está pendente dos movementos do mar, das ondas e preparado para iza-lo
recolector ó mínimo sinal de perigo.

A recolección realízase por medio dunha rasqueta coa que se cortan as piñas de
percebe, que se introducen despois nunha bolsa que lle colga ó recolector da
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cintura, ou ben déixanse caer dentro dun truel que sitúan por debaixo da
rasqueta. O xeito de mariscar varía dunhas zonas da costa a outras.

Tanto o tipo de recolección como a zona onde se realiza implican unha serie
de riscos para os mariscadores e os seus compañeiros.

Esta mesma técnica de recolección utilízase para a extracción da semente de
mexillón. Polo tanto, estes recolectores comparten, ademais das técnicas, os
mesmos problemas e riscos. Os máis importantes son os de sufrir un accidente
laboral ou padecer unha enfermidade profesional ó cabo do tempo. Para evitalos,
debemos mellorar ou substituí-las técnicas empregadas na recollida do percebe.

A especialidade médica chamada SEGURIDADE E HIXIENE NO TRABALLO ten
como obxectivo primordial a diminución dos riscos do traballo.

Debemos distinguir entre accidentes laborais e enfermidades profesionais: os
primeiros teñen unhas consecuencias inmediatas no tempo; nos segundos só
vémo-las consecuencias a longo prazo.

A Lei 31/1995, do 8 de novembro, de prevención de riscos laborais establece as
seguintes definicións no seu artigo 4:

Prevención: conxunto de actividades ou medidas adoptadas ou previstas en
tódalas fases de actividade da empresa con fin de evitar ou diminuí-los riscos
derivados do traballo.

Risco laboral: posibilidade de que un traballador sufra un determinado dano
derivado do traballo.

Danos derivados do traballo: enfermidades, patoloxías ou lesións sufridas con
motivo ou ocasión do traballo.

Enténdese por accidente de traballo o ocorrido como consecuencia directa e
inmediata do traballo que realizan pola súa propia conta e que determina a súa
inclusión no Réxime Especial.

(a. 100 do Decreto. 1867/1970, do 9 xullo, que regula o Réxime especial dos traballadores do mar)
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Enténdese por enfermidade profesional a contraída a consecuencia do traballo
executado (por conta propia no caso do marisqueo) nas actividades que se
especifiquen no cadro que se aprobe polas disposicións de aplicación e
desenvolvemento da Lei xeral da Seguridade Social.

(a. 116 do RDlexislativo. 1/1994, do 20 xuño, polo que se aproba o Texto refundido da LXSS).

No traballo que desenvolvemos imos atopar unha serie de factores que o van
facer máis ou menos seguro, e que son:

A.1).- O ESTADO DO  MAR

De entre tódolos factores que afectan á seguridade desta actividade, o estado do
mar é dos máis importantes, xa que, se está embravecido, aumentará o risco de
accidente (caídas dende as rochas, caídas ó mar ou afogamentos).

Como a zona na que se traballa é un tramo de costa moi batida de seu, debe
facerse a recolección en días co mar o máis calmo posible.

É importante, polo tanto, ter sempre presente a predicción meteorolóxica e os
posibles avisos de temporal.

A.2).- ROCHAS (FLORA E FAUNA QUE AFECTAN Á
SEGURIDADE)

Nas rochas onde recollémo-lo percebe atopamos unha fauna e flora
acompañantes que nos poden causar algún tipo de molestias. Normalmente,
aparecen arneiróns que provocan cortes e feridas nos pés se non os levamos ben
protexidos, ou ben, feridas e cortes en caso de caídas.

Tamén pode haber mexillóns de diversos tamaños que nos producirán
fundamentalmente cortes, que serán máis ou menos profundos dependendo do
tamaño dos exemplares.

Os ourizos, que se atopan con gran frecuencia sobre as rochas onde
traballamos, poden producirnos picadas nos dedos das mans ou nas plantas dos
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pés. Cando se crava unha das púgas nunha articulación, produce dor, inflamación,
deformidade e problemas nos movementos. Noutros casos a púga enquístase
nunha zona non articular, producindo dor se é nunha zona de apoio, ou roce e
deformación do lugar onde está. É imprescindible a súa extracción se está cravada
nunha articulación, nunha zona de apoio ou no traxecto dun nervio.

Outros acompañantes do percebe na rochas son as algas, que actuarán máis
como elemento escorregadizo que como daniño por si mesmo.

A.3).- FRÍO E HUMIDADE

O home é un animal de sangue quente que debe mante-la temperatura do seu
corpo arredor dos 37 graos. Cando a temperatura diminúe moito, aparece a
chamada HIPOTERMIA, que quere dicir que o organismo perde máis calor (por
causa do frío ambiente) do que é capaz de producir.A temperatura do organismo
pode baixar en tales momentos ata 35 graos ou menos.

Nesas condicións, e para evita-la perda de calor, o corpo reacciona de dúas
maneiras:

■ Primeiro, producindo máis calor a través de contraccións dos músculos,
tremores ou arrepíos.
■ Segundo, intentando aforrar calor: así, non pasa sangue polos vasos que están
na pel, que se volve por esa razón de cor branca cando temos moito frío.

Se seguimos expostos ó frío, aparece o típico bater de dentes, dificultade na fala
(tatabexo) e dificultade para manexar ferramentas (torpeza manual). De seguirmos
expostos a temperaturas ambientais baixas, sobre todo por debaixo de 0 graos,
podería aparecer conmoción e, posteriormente, a morte.

As partes do corpo polas que se perde maior cantidade de calor, son:
• a cabeza (especialmente as orellas)
• o pescozo
• as axilas
• as mans
• as inguas
• as plantas dos pés
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Así, e para evita-la perda de calor, debemos manter estas partes cubertas coas
prendas máis adecuadas.

Se, á vez que estamos sometidos a un ambiente frío, tamén soportamos un
ambiente húmido, aumentaría moito a sensación de frío. O mesmo ocorre co
vento: á mesma temperatura ambiental, teremos unha maior sensación de frío se
estamos húmidos e, aínda maior, se ademais vai vento.

A roupa usámola, fundamentalmente, para mante-la calor corporal.

Unha das formas de perda de calor do noso organismo é por convección:
quentámo-la capa de aire que está en contacto coa nosa pel. Se esta capa de aire
non se move, manterémola quente, pero, se vai vento, esta capa é substituída por
outra que está fría e que debemos volver quentar. Este mecanismo orixina que
esteamos quentando o aire que nos rodea constantemente e que este sexa
renovado seguido, polo que perdemos calor.
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Sen vento: quentámo-la capa de aire que nos rodea e mantémola a esa
temperatura, co que evitámo-la perda de calor.

Con vento: a capa de aire que quentamos desprázase pola acción do vento e é
substituída por outra de aire frío, que debemos quenta e que se vai desprazar pola
acción do vento...; como resultado estaremos quentando seguido a capa de aire
que nos rodea, perdendo temperatura.

A.4).- POSTURAS

Cando unha persoa garda a mesma postura por espacios de tempo prolongados,
producirase fatiga muscular en todos e cada un dos músculos encargados de
manter esa postura.

Coa fatiga muscular prodúcese unha diminución da capacidade física do
individuo, que se caracteriza por:

1.- reducción do ritmo de traballo
2.- cansazo
3.- movementos torpes e inseguros
4.- sensación de malestar

Cando durante unha xornada de traballo realizamos movementos repetitivos,
podemos estar provocando a aparición de enfermidades ósteo musculares (en ósos e
músculos). Manter posturas forzadas, aplicar unha forza excesiva, soportar ciclos de
traballo moi repetitivos ou ter un tempo de descanso demasiado curto son, en
xeral, factores de risco que favorecen a aparición destas patoloxías.

A.5).- PESOS E CARGAS

No noso traballo é o home o encargado de move-la carga (o percebe
recollido), o que pode producir lesións se se realiza dunha maneira incorrecta.
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Estas operacións teñen diferentes fases, e en cada unha delas existen riscos que
poden orixinar lesións de diferente grao.As máis importantes son as que crean
desviacións óseas ou lumbalxias pola manipulación constante ó longo dos anos.

• Suxeición da carga (coas mans)

Poden producirse feridas, rozaduras, cortes, etc. Se esas feridas se infectasen,
tamén existe o risco de que apareza o tétano.

Para previ-las lesións será necesario empregar luvas para protexe-las mans.A
única prevención do tétano é a correcta vacinación e, no seu defecto, a
administración dunha inxección contra este (gammaglobulina antitetánica).

A vacinación é a introducción dentro do organismo dunha parte do xerme
productor da enfermidade para que o noso organismo reaccione fabricando
defensas contra el. É unha inmunización activa, xa que é o organismo o que se
protexe fabricando esas defensas.A vacinación realízase así: adminístrase unha 1ª
inxección, logo unha 2ª pasado un mes dende a primeira, e unha 3ª ó ano de
poñe-la 1ª. É preciso revacinar cada 5-10 anos.

A administración da gammaglobulina antitetánica é unha inmunización
pasiva, xa que non é o organismo o que fabrica as defensas, senón que se
introducen xa fabricadas para evita-la infección. Ó contrario que no caso da
vacinación, a gammaglobulina hai que administrala cada vez que se produce unha
ferida que puidese contaminarse.

- LEVANTAMENTO DA CARGA

Cando se realiza un levantamento da carga de xeito inadecuado, poden
producirse tiróns musculares e lesións óseas, como:

■ unha tendinite
■ escordaduras en articulacións
■ tiróns musculares na rexión lumbar

En todo momento debemos mante-las costas rectas, os pés firmes e separados e
os xeonllos flexionados.Así, o esforzo maior recaerá sobre as pernas.
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En calquera xiro que se realice debe empregarse todo o corpo e non só a
cintura, para seguir mantendo deste xeito o adecuado equilibrio de forzas.

Levantamento manual de cargas

- CARGA DE PESOS

Pode realizarse de diferentes formas, pero debemos ter en conta o reparto
desequilibrado da carga: se cargamos máis dun lado ca do outro, a columna debe
adoptar unha postura compensatoria. Iso pode dar lugar a lumbalxias, ciáticas e
tiróns musculares.

O Real decreto 487/1997, do 14 de abril, de disposicións mínimas de
seguridade e saúde relativas á manipulación manual de cargas que entrañe riscos,
en particular dorsolumbares, para os traballadores.

Peso máximo
En xeral 25 kg
Maior protección 15 kg
Traballadores adestrados (situacións illadas) 40 kg
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- TRANSPORTE

Nesta actividade o transporte da carga realízase polas rochas, co que temos un
risco engadido de sufrir golpes polo perigo que existe de esvarar.

Poden producirse escordaduras, rozaduras, feridas, fracturas e lesións debidas ó
desequilibrio polo peso e o movemento compensatorio da columna (tiróns
musculares, lumbalxias, etc.).

- DESCARGA

A descarga debe facerse sobre unha superficie elevada e non sobre o chan, pero
se non fose posible realizala sobre un lugar alto, farase do mesmo xeito que a
carga pero en secuencia inversa.

A.6).- FERRAMENTAS DE TRABALLO

As ferramentas deben ser adecuadas ó traballo que realizamos para evitar
esforzos inútiles. Deben adaptarse, ademais, á lexislación específica para esta
actividade.

Para extrae-lo percebe úsanse dúas ferramentas:

• A RASQUETA, RASPAS OU RAPAS: unida a unha vara de ata 2 m de
lonxitude, para poder chegar facilmente á zona de traballo sen necesidade de
introducirnos na auga. Manéxase cunha soa man.

• O TRUEIRO: nel cae o percebe que se extrae coa axuda da rasqueta. Como se
dixo, a vara debe ter unha lonxitude aproximada de 2 m.

O mariscador utiliza unha ferramenta con cada man. Coa rasqueta vai cortando
as piñas de percebe mediante un movemento de subir e baixar; coa outra man
suxeita o truel para evitar que o marisco caia ó fondo.

• Noutros casos, emprégase unha rasqueta curta que se manexa cunha man,
agarrando a piña de percebes coa outra.Así, o recolector pode facer unha
mellor selección do percebe segundo o seu tamaño.
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Nas ferramentas manuais é o traballador o que debe realiza-lo esforzo usando
os seus brazos.

Ó traballar, é importante mante-lo lombo o máis recto posible.

Un dos riscos ós que estamos expostos é ó da rotura do mango, que podería
dar lugar a feridas ou golpes nalgunha parte do corpo (no abdome, nos brazos, nas
pernas, etc.).

Debe descansarse periodicamente para evita-la fatiga muscular, xa que esta fai
máis torpes os movementos, co que aumenta o risco de lesións (tiróns musculares)
e de accidentes laborais; reduce, ademais, o rendemento.
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b).- EQUIPOS DE PROTECCIÓN
INDIVIDUAL (EPIS)

O Real decreto  773/1997, do 30 de maio, sobre disposicións mínimas de
seguridade e saúde relativas á utilización polos traballadores de equipos de
protección individual (a. 2)

Enténdese por equipo de protección individual calquera equipo  destinado a ser
levado ou suxeitado polo traballador para que o protexa dun ou varios riscos que
poidan ameaza-la súa seguridade ou a súa saúde, así como calquera complemento
ou accesorio destinado a tal fin.

No tocante ós EPIS, é importante leva-lo que sexa máis axeitado para mante-la
temperatura corporal. Segundo a lexislación, tódolos elementos utilizados no
traballo deben estar homologados, se non, non son válidos

B.1).- SISTEMAS DE PROTECCIÓN TÉRMICA

• Traxes de neopreno

Estes traxes están fabricados cun material de goma chamado neopreno, que
evita a perda de calor. Compórtase coma se dun termo se tratase.

As zonas nas que se produce unha maior perda de calor son:
• a cabeza
• o pescozo
• as mans
• as plantas dos pés
• as inguas
• as axilas



Os traxes poden ter diferentes
grosores:

• 3 mm
• 5 mm
• 7 mm
• 8 mm
• 9 mm

Tamén podemos distinguir entre
traxes:

• húmidos
• semihúmidos ou semiestancos
• estancos

Tendo en conta a actividade á
que nos dedicamos, os máis
recomendables serían os húmidos.
Tanto os traxes estancos coma os
semiestancos, úsanse
fundamentalmente no mergullo e
para temperaturas da auga  frías.

• Calzado

Os escarpíns son unha especie de calcetíns feitos con material de neopreno que
nos protexen do frío e amortecen os golpes.

O calzado máis recomendable para andar polas rochas serían as chirucas ou
coreanas, xa que se usámo-los escarpíns de neopreno sen empregar ningunha
outra protección, poderiamos esvarar se témo-los pés mollados no interior.

Hai un calzado mixto entre ámbolos dous, do tipo das chirucas, que levan no
seu interior tecido de neopreno e permiten un bo agarre ás rochas. Este calzado
pódese substituír por uns escarpíns e mais unhas chirucas.

12 MANUAL DE FORMACIÓN PARA O MARISQUEO - Módulo Seguridade



• Luvas 

A súa función será a de protexernos contra o frío e tamén contra os
traumatismos que podemos sufrir durante a recollida do percebe. Deben
protexernos pero permiti-los movementos ó mesmo tempo. Podemos usa-las de
neopreno ou as clásicas de goma.

B.2).- EQUIPOS DE PROTECCIÓN FÍSICA

• Casco 

A súa función primordial será a de protexe-la cabeza no caso de caída
accidental. Debe ser lixeiro para evitar que nos angustie durante o traballo.A ser
posible, deben deixa-las orellas descubertas para poder oí-lo mar.

Pódese poñer por riba da carapucha do traxe, por embaixo ou incluso pode
estar integrado no mesmo traxe.
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• O traxe de neopreno como elemento de protección

O traxe de neopreno ten aquí unha triple función:
• é un illante térmico
• actúa como protección contra os traumatismos
• a flotación

Ó estar composto por unha goma que contén no seu interior infinidade de
burbullas de aire, ten unha grande flotación, polo que resulta un sistema moi
axeitado para manternos a flote en caso de caída accidental na auga, onde tamén
nos illaría do frío.

• Protección do “compañeiro”

O “compañeiro” debe estar tan protexido coma o que recolle o percebe, xa
que unha onda pode facer que os dous caian á auga.

Debe usar un traxe de neopreno que o protexa do frío e dos traumatismos e
facilite a súa flotación.

As luvas son primordiais para evitar rozaduras co cabo que sostén o recolector.
O calzado debe evitar esvaróns na rocha mentres o compañeiro sostén ou iza ó
mariscador. O casco sería tamén importante para ptotexe-la cabeza no caso de
caída dende a rocha. Os xeonllos e os cóbados poden protexerse co uso de
reforzos e xeonlleiras de neopreno ou doutros materiais.

• Protección de cóbados, xeonllos, nocellos e mans 

Pode reforzarse o traxe de neopreno naqueles lugares que prevemos que van
resultar máis danados no caso de caída ou de rozamentos.

Os cóbados e os xeonllos poden protexerse poñendo reforzos e xeonlleiras de
material de neopreno do maior grosor posible. De feito, podemos pedirlle ó
fabricante do traxe que nos faga tódalas melloras que creamos pertinentes.
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Pola súa banda, utilizaremos luvas (de goma ou de neopreno), que, ademais de
protexernos, deben permitirnos usa-las ferramentas necesarias para a extracción
do percebe, razón pola que non deben ser demasiado ríxidas.

Os nocellos protéxense usando un calzado que evite os esvaróns aínda cando
estean mollados.

As botas de goma poderían provocar esvaróns nas rochas, e os escarpíns de
neopreno poderían dar lugar a desprazamentos do pé dentro se están mollados.As
chirucas evitarían este desprazamento e permitirían un bo agarre das solas ás
rochas evitando torceduras dos nocellos e caídas. O calzado mixto descrito no
punto 14.1 tería esas mesmas características.

B.3).- SISTEMAS DE ANCORAXE

• Arneses

Tradicionalmente, o recolector de percebe vai suxeito cunha simple “corda”
arredor da cintura que suxeita un compañeiro para impedir que sexa desprazado
por unha onda. Esta técnica é moi simple, xa que non mantén ó mariscador en
equilibrio cando ten que ser izado, co que o recolector pode ir golpeándose
contra as rochas durante esta manobra.

Hai sistemas de arneses que
manterían o mariscador en
equilibrio durante ó izado. O máis
cómodo para este tipo de traballo
sería un arnés de cintura, con dúas
cinchas para as pernas.Así, o tirón
do izado iría repartido entre as
pernas e a cintura. Os arneses que
pasan por debaixo das axilas
deberían descartarse, xa que
impedirían ou dificultarían a
recollida do marisco.
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A caboi podería ir por diante, de xeito que, en caso de necesidade, o recolector
podería suxeitarse a ela.

• Técnicas de encordado

Poden empregarse técnicas de encordado para evitar que ambolos suxeitos
poidan ser varridos por unha onda.

Cando o compañeiro suxeita e iza ó mariscador, aférrase cos pés á rocha pero
sen empregar ningún sistema que o suxeite a el mesmo.

Se se coloca unha picaraña na rocha onde se está traballando, pode agarrarse a ela
un mosquetón por onde pasará a corda, co que se evitaría a caída dos homes ó mar.
Outra forma de proceder sería agarra-la corda a unha rocha por medio dun rizón.

Tamén se pode pedir consello a clubs de montañeiros, que son os que máis
técnicas de encordado coñecen. Incluso se poderían colocar ancoraxes fixas nas
zonas de traballo, co que só teriamos que pasa-la corda por elas cada vez que
fosemos mariscar.
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c).- TRAUMATISMOS MÁIS
FRECUENTES.

C.1).- FRACTURAS

As fracturas poden producirse en calquera óso do organismo, xa que cando
ocorren son debidas á caída dende a rocha onde se está recollendo o percebe.
Poden afectar:

fémur
■ ós ósos longos das pernas tibia

peroné

■ ás costelas (pola caída ou pola presión da “corda” durante o izado)

úmero
■ ós ósos dos brazos cúbito

radio

■ ás clavículas
■ ós ósos dos pés
■ ó cranio

Calquera que sexa a localización da fractura, vai producir dun modo inmediato:
■ dor intensa
■ impotencia funcional (non se pode move-lo membro afectado)
■ inflamación
■ aparición de hematoma (cor azul escura por sangrado debaixo da pel. Pode
aparecer durante as horas ou os días seguintes).

Debemos traslada-lo accidentado o máis rapidamente posible e coa zona
afectada inmobilizada, sempre que se poida.

Se a fractura se produce nun brazo, pode inmobilizalo o propio accidentado
suxeitándoo co brazo san. Se fose nunha perna, podemos inmobilizala cun par de
remos e unha venda ou cunha corda, ou vendando unha perna contra outra, etc.



As fracturas máis graves corresponden ás do cranio, xa que pode verse afectada
unha estructura do sistema nervioso central. Estas fracturas poden causar dende
desorientación ata coma, e deben ser atendidas nun centro hospitalario coa
máxima urxencia.

C.2).- LUXACIÓNS

É unha lesión dunha articulación que se produce cando un dos ósos que a
forman sae do seu sitio. Provocan:

■ dor intensa
■ imposibilidade de mobilizar esa articulación
■ inchazón: o óso, ó saír do seu sitio, produce unha deformidade prominente
■ polo xeral, non adoita aparece-lo hematoma típico das fracturas.

O traslado debe ser como no caso anterior, evitando mover demasiado a
articulación lesionada.

C.3).- ESCORDADURAS

Cando movemos unha articulación dunha forma anormal, prodúcese a estirada
ou a rotura dos tendóns musculares que rematan e sosteñen esa articulación.
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Cando se produce unha escordadura, aparece de maneira inmediata:
■ dor
■ impotencia funcional
■ inflamación ou inchazón 
■ xeralmente non aparece hematoma.

O accidentado debe ser trasladado coa articulación inmobilizada.

As escordaduras máis frecuentes nesta actividade prodúcense nos nocellos e nos
xeonllos.

Tanto as escordaduras como as fracturas deben tratarse con inmobilización
durante 2-4 semanas.

C.4).-CONTUSIÓNS, CORTES, HEMORRAXIAS

Son golpes que se producen polo impacto contra as rochas.Aparece unha
lesión na zona na que se produciu o golpe. Pódese observar rascado ou erosión da
pel, sangrado ou hematoma, que, dependendo do lugar onde se localicen,
producen maior ou menor molestia.

Se non hai rotura nin raspado da pel, podemos calma-la dor aplicando un spray
ou xel (Reflex, Feldene, Calmatel, etc.). Se hai erosión na pel, a súa aplicación
produciría unha grande irritación, polo que o seu uso está contraindicado.

Se aparece erosión na pel ou cortes, debemos desinfecta-la ferida con auga e
xabón e logo aplicar un desinfectante (Betadine, auga osixenada, etc.) e cubri-la
zona cunha gasa estéril.

Debemos recordar que É IMPRESCINDIBLE A VACINACIÓN CONTRA O
TÉTANO, e, no caso de que non esteamos vacinados, hai que administrar unha
gammaglobulina antitetánica antes de que pasen 24 horas, a poder ser.

Cando se produce unha ferida que sangre, debemos evitar que siga sangrando.
Para iso faremos unha presión continua sobre ela (protexéndoa cunha gasa estéril)
ata que pare o sangrado. Logo disporémonos a desinfectala convenientemente e

19Módulo Seguridade - PARTE ESPECÍFICA - Marisqueo a pé - Percebe 



cubrila cunha gasa estéril. Non debemos esquecer administra-la gammoglobulina
antitetánica no caso de falta de vacinación.

Nunca aplicaremos pomadas que conteñan antibióticos sobre unha ferida (esa é
misión do persoal sanitario), xa que poderiamos empeorala.

Se golpeámo-lo nariz e hai hemorraxia nasal, non debemos bota-la cabeza cara
atrás para que o sangue non saía polo nariz, como se vén dicindo erroneamente
dende hai anos, xa que o único que se consegue é que o sangue sexa tragado cara
o estómago e poida provocar náuseas e vómitos. Debemos empapar un algodón
en auga osixenada ou en auga e introducilo na fosa nasal que sangre, sen retiralo
ata que pase un tempo dende que deixou de sangrar (aínda que o algodón estea
empapado en sangue). Se o retiramos, rompémo-lo coágulo que se está formando
e comezará o sangrado de novo.

CH).- AFOGAMENTOS. CAUSAS.
REANIMACIÓN BÁSICA

O termo “afogado” aplícase hoxe en día para referirse a todo accidente por
inmersión na auga que produce un cadro clínico de asfixia, tanto se entrou auga
nos pulmóns como se non entrou, e sexa cal sexa a evolución do accidentado.

A definición exacta de “afogado” é: aquela persoa que morre por asfixia ó estar
somerxido ou que sobrevive como máximo 24 horas tralo accidente.“Semi-
afogado” é o que sobrevive á asfixia e ás consecuencias da entrada de auga nos
pulmóns ou aquel que sobrevive máis de 24 horas tralo accidente.

Cada caso é particular, xa que pode haber variacións segundo o estado previo
de saúde, a cantidade de líquido, así como a temperatura e a calidade da auga que
entrou nos pulmóns.

Hai casos de afogamentos nos que non se atopa auga nos pulmóns. Isto é
debido a que se poden pechar de maneira involuntaria as vías respiratorias,
impedindo a entrada de auga e de aire nestes.

Causas do afogamento
O afogamento do mariscador ou do seu compañeiro pode producirse por

diferentes causas:
■ Por non saber nadar.
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■ Por empregar botas de goma, que impedirían salvarse nadando (xa que ó
enchérense de auga arrastran o suxeito ó fondo).
■ Porque o accidentado queda inconsciente por levar un golpe na cabeza ó
caer polas rochas. Neste caso poderíase usar un chaleco para mantelo dereito
na auga, pero se non está consciente, non pode tirar da argola de inflado, e
converteríase ademais nun estorbo á hora de traballar.
■ Se se usa unha bolsa colgada da cintura para introduci-lo percebe, e esta
non é de zafado rápido, pode pesa-lo suficiente como para impedir que o
mariscador se salve nadando.
■ Se o mar está demasiado embravecido, impediríalle ó mariscador alcanzar a
nado a costa.
■ Por non usar ancoraxes adecuadas que impidan a caída á auga do
mariscador ou do seu compañeiro.

Calquera que sexa a causa, a consecuencia pode se-la morte por entrada de
auga nos pulmóns, ou mesmo sen que se produza entrada de auga, coa
conseguinte falta do osíxeno necesario para as funcións das células do noso
organismo.

Reanimación básica
Chámase así ó conxunto de actuacións que podemos realizar sobre o

accidentado.

Cando se recupera o accidentado da auga, o primeiro que debemos observar é
se está consciente ou non, se respira e se o seu corazón funciona:

■ INCONSCIENCIA: non nos responde cando lle falamos. Pode haber
diferentes graos, dende estupor ata un coma profundo.

■ RESPIRACIÓN: achegarémonos á súa boca para comprobar se respira.
Tamén podemos fixarnos se move o seu peito; se o fai, quere dicir que
respira.

■ FUNCIONALIDADE DO CORAZÓN: tomámoslle as pulsacións:
- no pulso (¡ollo!: non debemos facelo co dedo polgar, xa que

notariámo-lo noso propio pulso e non o do accidentado)
- no pescozo (este é o mellor lugar para facelo).
- directamente no corazón: debaixo da tetiña esquerda.
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TEMOS QUE TER PRESENTE SEMPRE QUE O MÁIS IMPORTANTE É
FACERLLE CHEGAR AIRE ÓS PULMÓNS ANTES DE INTENTAR POÑER EN
MARCHA O SEU CORAZÓN.

Se comezamos unha reanimación pola masaxe cardíaca, poñeriamos en circulación
sangue pobre en osíxeno, co que estariamos empeorando a situación do accidentado
en vez de beneficialo. Sempre se comezará, logo, pola respiración artificial.

• RESPIRACIÓN ARTIFICIAL (BOCA A BOCA):

Debemos seguir unha serie de pasos:
■ Limpa-la boca do accidentado: ladeámo-la súa cabeza (se non hai
traumatismos na cabeza ou no pescozo) e, cun dedo, extraémo-lo que poida
haber no seu interior: area, algas, dentaduras postizas, etc.
■ Estendémoslle o pescozo cara a atrás, en posición bastante forzada.
Poderemos eleva-los ombros colocando algún obxecto debaixo deles (un
coxín, unha prenda de roupa dobrada, etc.).
■ Tiramos da queixada cara adiante, xa que así a lingua non tapona as vías
respiratorias.

Se o paciente respira nestas condicións, podemos mantelo así e trasladalo a un
centro sanitario. No caso de que non respire espontaneamente, debemos
continuar coa reanimación.

O paso seguinte sería a RESPIRACIÓN BOCA A BOCA (OU BOCA-NARIZ)
propiamente dita. Co accidentado na situación anterior (pescozo moi estendido
cara a atrás, ombros elevados e queixada cara a diante) insuflamos aire na súa boca
ou no seu nariz.

■ BOCA-BOCA: taparémo-lo nariz do accidentado para evitar que saia o aire.
■ BOCA-NARIZ: pecharémo-la boca do accidentado e insuflaremos aire a
través do seu nariz (a manobra é máis fácil e menos desagradable).

Debemos coller moito aire e introducilo dentro dos seus pulmóns. O máis
importante é a cantidade de aire introducido e non a súa calidade.

No caso dos meniños, a cantidade de aire será menor, e a extensión do pescozo
tamén.Así mesmo, insuflarémoslle o aire a través da súa boca e mais do nariz.
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A frecuencia que debemos manter é de 15-20 insuflacións por minuto.

Estes tipos de ventilación artificial son:
■ moi efectivos
■ fáciles de aprender por calquera persoa
■ non precisan aparatos
■ témo-las mans libres para poder mante-la postura da cabeza axeitadamente
■ podemos mantelos durante períodos prolongados de tempo.

Os inconvenientes serían, fundamentalmente, o de sermos capaces de supera-la
repugnancia natural que podemos sentir. Por iso a respiración boca-nariz
sería o mellor método para empregar.

LEMBRE:
■ extraer todo o que pode tapona-las vías respiratorias
■ estende-lo pescozo
■ poñer algo debaixo dos ombros para subilos
■ pecha-la boca do accidentado se facémo-la respiración boca-nariz
■ tirar da queixada cara a diante e tapa-lo nariz do accidentado se facémo-lo
boca-boca
■ manter unha frecuencia de 15-20 insuflacións por minuto
■ ó mesmo tempo que facemos estas manobras, é imprescindible que algunha
persoa avise o persoal sanitario para organiza-lo seu traslado urxentemente
■ cando comezamos unha reanimación, debemos continuala ata que o persoal
sanitario chegue e se faga cargo da situación, ou polo menos durante 30
minutos.
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• MASAXE CARDÍACA EXTERNA

Deberá realizarse cando o corazón do accidentado non funcione
espontaneamente.

Comprobarémo-lo seu funcionamento da forma seguinte:
■ Tomámoslle o pulso no pescozo ó accidentado: poñémo-los dedos na noz e
movemolos cara a un lado; se non latexa, o corazón non funciona.
■ Despois abrímoslle os ollos; se as pupilas non se fan máis pequenas coa luz,
hai fallo cardíaco.

En ámbolos dous casos deberemos facer unha masaxe cardíaca externa.
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Para busca-lo punto correcto para face-la masaxe, poñeremos dous dedos na
punta inferior do esterno e apoiarémo-lo talón dunha man xusto por riba dos dous
dedos (co fin de non rompe-la punta do esterno), e aí comprimímo-lo corazón.

Coas dúas mans entrelazadas, deixaremos caer todo o peso do noso corpo sobre
elas sen dobra-los cóbados.

As mans entrelázanse para evitar facer presión sobre as costelas e reduci-lo risco
de fractura destas manobra.

No caso dos meniños, farase con dous dedos, e non co talón da man (e con
menos forza).

Para que sexa efectivo, debemos observa-los seguintes puntos:
■ o accidentado estará situado sobre unha superficie dura (no chan, por
exemplo)
■ debemos facer que a parede do tórax descenda uns 5 cm. como mínimo
■ as comprensións deben ser rítmicas e fortes
■ controlaremos se as pupilas se contraen e se cambia a cor da pel, o que
indicaría que a masaxe é efectiva.
■ non debemos dobra-los cóbados, xa que entón a forza que exerceriamos
sería moito menor
■ manteremos un ritmo de 60 compresións por minuto.
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Cando é unha mesma persoa a que realiza a masaxe cardíaca e a respiración
artificial, debe realizar 2 insuflacións de aire seguidas e, a continuación, 15
compresións sobre o corazón seguidas.Así, manteremos unha frecuencia ventiladora
de 8-10 por minuto e unha frecuencia cardíaca duns 60 latidos por minuto.

Se son dúas as persoas que realizan a reanimación do enfermo, débense facer
dúas insuflacións seguidas e, a continuación, cinco compresións para pasar despois
a manter un ritmo dunha insuflación por cada cinco compresións.

PARA LEMBRAR: non se debe abandonar unha reanimación ata
pasados 30 minutos como mínimo dende o seu inicio ou ata a chegada
de persoal sanitario cualificado que nos substitúa.

A RECUPERACIÓN DUN AFOGADO DEPENDE BASICAMENTE DA RAPIDEZ COA
QUE INICIEMOS ESTAS MANOBRAS.
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d).- PLAN DE EVACUACIÓN

É importante levar sempre os teléfonos de urxencia, que, en caso de accidente,
poden axudar á rápida evacuación do ferido.

■ SOS Galicia: 900-44.42.22 (gratuíto)
981.54.14.00
981.54.14.14  (FAX)

■ Servicio de urxencias do SERGAS: 061

■ Consellería de Pesca, sala de operacións de inspección e vixilancia
pesqueira (operativo 24 horas) 981.54.40.70

981 54.40.77
981 54.40.58
981.54.40.31    (FAX)

■ Cruz Vermella do Mar, local................................................

■ Centro de Saúde local.........................................................

En caso de accidente temos que poñer en marcha o plan de evacuación o antes
posible, e mentres, seguiremos prestando auxilio ó ferido.

É importante dispoñer dun teléfono móbil ou sistema de comunicación, aínda
que se comparta con todo o grupo, para poder conectar rapidamente cos servicios
de urxencias.
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e).- CAIXA DE URXENCIAS BÁSICA

É importante dispoñer dunha caixa de urxencias en caso de accidentes.A caixa
que contén o material sanitario debe ser estanca e, a ser posible, de plástico.

Unha das cousas máis importante con respecto á caixa de urxencias é que pode
ser moi completa e ter material moi útil, pero non serve absolutamente para nada
se a deixamos na casa. Debemos levala sempre no coche ou na embarcación.

18.1.- MATERIAL DE CURAS:
■ gasas
■ vendas: 5 x 7 - 10 x 10
■ compresas ou gasas
■ compresas ou apósitos estériles
■ esparadrapo (mellor de tea, xa que é o que mellor pega)
■ tiras
■ puntos de sutura de papel
■ pinzas e tesoiras

18.2.- DESINFECTANTES E ANTI INFLAMATORIOS

■ auga osixenada
■ Betadine en solución. Non pode mesturarse coa mercromina, hai que
usalos por separado e nunca os dous ó mesmo tempo na mesma ferida.
■ amoníaco: pode ser útil en caso de picaduras dalgúns animais: araña de mar,
anémonas, etc.
■ pomada antihistamínica (cando hai unha reacción alérxica).

18.3.- ANALXÉSICOS E ANTIPIRÉTICOS

Son medicamentos que calman a dor e baixan a febre.
■ aspirina
■ Nolotil (cápsulas ou ampolas)



O Nolotil en ampolas está preparado para ser inxectado, pero en casos moi
especiais pode ser bebido. É moi amargo, polo que debe mesturarse con auga e
inxerir a continuación máis líquido para saca-lo sabor do medicamento. Se o
bebemos, o efecto é máis rápido que se o inxectamos. Está indicado
fundamentalmente en dores de tipo cólico (nefrítico ou renal, biliar, abdominal),
pero pode usarse noutros tipos de dores.

18.4.- OUTROS

■ xiringas
■ soro fisiolóxico
■ pomada para extraer púgas de ourizos. Pediremos na farmacia que nos
preparen unha pomada que conteñan:

7,5 g de salicilato
7,5 g de esencia de trementina
20 g de lanolina

Aplicarase a pomada durante 3-4 días seguidos, tapándoa logo cunha gasa. Ó
cabo de 3-4 días a púga quedará na gasa. Non serve para extraer púgas que estean
cravadas nas articulacións ou que leven tempo cravadas.

O soro fisiolóxico pode sernos útil para lava-los ollos no caso de que nos entre
algún corpo estraño (po, areas, cemento, etc.). Inxéctase no ollo coa axuda dunha
xiringa sen agulla, aplicándose a presión. Se o corpo estraño é pequeno e non está
cravado, podemos eliminalo polo conducto lacrimal que desemboca na fosa nasal
dese lado. No caso de que o corpo estraño poida “queima-lo” ollo, é fundamental
facer un lavado con soro fisiolóxico.A continuación tápase o ollo e trasládase o
suxeito para que sexa revisado a ser posible por un oftalmólogo.

No caso de accidentes débese, acudir a un centro médico.
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FOLLA DE AUTOAVALIACIÓN

¿Cal debería se-la unidade mínima de traballo?
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
¿Que funcións ten o traxe de neopreno?
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
¿Que tipo de calzado debe usarse?
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
¿Que dano poden producirnos as algas das rochas?
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
¿Como se comeza unha recuperación dun afogado: pola respiración artificial ou

pola masaxe cardíaca?
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
¿Onde poñerémo-lo talón das nosas mans nunha masaxe cardíaca?
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
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¿Cal é o equipamento dun recolector?
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
¿Cal é o equipamento do compañeiro?
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
¿Cales son as características do casco?
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
¿Cales son as características do arnés?
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
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